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تجهیزات رفاهی داخل اتوبوس بین شهری را هدف توانمندسازی
توضیح دهد.

ابزار و تجهیزاتروش ارائهموارد قابل ارائهزمانبخش

10% مقدمه

اهمیت و تعریف موضوع
مثال= اهمیت تجهیزات 

رفاهی داخلی اتوبوس

تکنیک ورود به مطلب 
مثال:

ـ طرح پرسش و دادن فرصت 
برای پاسخ توسط هنرجو

ـ تأیید یا اصالح پاسخ توسط 
هنرآموز

کتاب درسی و تجهیزات 
مشخص شده در کتاب 

درسی

40%سرفصل

 1ـ معرفی و تعریف تجهیزات
محل  و  کاربرد  نحوه   2ـ 

ت ا تجهیز گیری  ر ا قر

از  استفاده  با  ارائه مطلب  ـ 
پاورپوینت

ـ طرح پرسش
ـ تشریح موضوع با استفاده 

از روش سخنرانی

ویدئو  و  )رایانه  افزار  سخت 
و  نمایش(  پرده  و  پروژکتور 
جهت  پاورپوینت  نرم افزار 
نمایش اسالیدهای تهیه شده

45%فعالیت

علمــی  ید  د ز با م     نجا ا ـ  1
اتوبـــوسرانی    و   پایانــه   از 
از تجهیزات داخل  بازدیــد 
اتوبـوس های مسافـــربری 
بین شهری و بررسی عملکرد 

تجهیزات
کالسی  فعالیت   2ـ   انجام  

تکمیل جدول  و 

ـ حضور در محیط کار 
واقعی

ـ مشاهده تجهیزات رفاهی 
داخل اتوبوس از نزدیک

ـ کنترل عملکرد تجهیزات 
رفاهی آن

رفت  جهت  نقلیه  وسیله  ـ 
محل  به  هنرجویان  آمد  و 

بازدید
ـ چک لیست طراحی شده

ـ جدول طراحی شده در کتاب 
درسی

ارائه 5%جمع بندی مطالب  از  نتیجه گیری 
شده انجام  بازدید  و  شده 

بحث کالسی در خصوص 
یافته های بازدید علمی و 

جداول تکمیل شده
ماژیک و وایت برد

طرح درس

یک نمونه طرح درس به شرح زیر برای تجهیزات رفاهی اتوبوس ارائه شده است، با 
کمک آن برای هر هدف تهیه شود.
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جدول ارزشیابی شایستگی های غیرفنی هنرجو 

 
مالک ها

بارم ارزشیابی

فعالیت های 
کارگاهی

فعالیت های 
غیر کارگاهی

دی
 من

ت
ضای

رعایت آداب معاشرت1ر

12 پذیرش مسئولیت در فعالیت های فردی و گروهی2

رعایت بهداشت و حفظ محیط زیست3

ری
ت دا

مان
تحویل سالم  وسایل و تجهیزات1ا

10 دقت در نگهداری تجهیزات2

استفاده نکردن از وسایل و تجهیزات برای موارد شخصی3

نی
یم

ا

آسیب نرساندن به دیگران و محیط کارگاه1

11 رعایت نکات ایمنی در انجام فعالیت ها2

به کارگیری مواد و تجهیزات با روش صحیح هنگام کار3

33جمع

تجهیزات رفاهی

شایستگی های  به  مربوط  فعالیت،  هر  نمره  از 20  نمره   3 که  داشت،  توجه  باید 
غیرفنی است که در طول انجام هر فعالیت باید توسط هنرآموز ارزشیابی و بر اساس 

جدول فوق محاسبه گردد.

با طرح پرسش در خصوص سفر با اتوبوس و تجهیزات رفاهی داخل آن، از هنرجویان 
بخواهید به صورت فعال در بحث شرکت کرده و پاسخ های مناسب را ارائه دهند. 
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بازدید علمی: به همراه هنرجویان از داخل اتوبوس در یک پایانه مسافري بازدید 
کنید و به سؤاالت هنرجویان در مورد تجهیزات رفاهي داخل اتوبوس پاسخ دهید 
و حین بازدید از هنرجویان بخواهید جدول تجهیزات را تکمیل کنند. کارکرد هر 
یک از تجهیزات رفاهي توسط هنرجویان به دقت بررسي و در مورد  سایر تجهیزاتی 
که در سفرهای بین شهري وجود دارد و در جدول اشاره نشده، در کالس بحث و 
گفتگو شود. )مانند: پشت سري، پشت گردني، میز چرخدار و سیني غذا، نمایشگر، 

خدمات شبکه اینترنت(
هنگام بازدید رفتار هنرجویان را بر اساس جدول شایستگی های غیر فنی هنرجو 
ارزشیابي کنید و نتیجه را در جدول مربوطه ثبت و در ارزشیابی مستمر هنرجویان 

در نظر بگیرید.
پاسخ نامه تشریحي در مورد فعالیت کالسی 1

پاسخ نامه فعالیت 1

برون شهري )جاده اي(درون شهري)شهري(تجهیزات رفاهی

قابل تنظیم و فواصل بیشترغیر قابل تنظیم و فواصل کمصندلي

داردنداردیخچال

داردداردچراغ مطالعه

داردداردگرمایش و سرمایش

داردنداردپرده

داردنداردتلویزیون

داردنداردتجهیزات پذیرایی

هنرجویان با حضور در کارگاه سالم بودن و نظافت تجهیزات رفاهي اتوبوس را کنترل 
کرده و آنها را تنظیم نمایند. 

پاسخ نامه بعد از انجام فعالیت کارگاهي 1 توسط هنرجو به هنرآموز ارائه شود.
هنگام انجام فعالیت رفتار هنرجویان را بر اساس جدول شایستگی های غیر فنی 
هنرجو ارزشیابي کنید و نتیجه را در جدول مربوطه ثبت و در ارزشیابی هنرجویان 

در نظر بگیرید.

فعالیت 
کارگاهی1
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ارزشیابی مرحله اول

نمرهنتیجه مورد انتظارموارد ارزشیابیردیف

0/5حداقل 10 مورد بیان کند.شناخت تجهیزات1

تعیین موقعیت 2
تجهیزات

دقیقاً موقعیت قرارگیری آنها را در 
اتوبوس بیان کند.

0/5

بررسی سالم بودن 3
تجهیزات

تجهیزات  کردن  کار  درست  از 
شود. مطمئن 

0/5

آماده سازی و 4
تنظیم تجهیزات

برای  را  آنها  شرایط  به  توجه  با 
تنظیم  و  آماده  مسافران  استفاده 

. کند

1

عملکرد تکمیل جدول5 شرایط  و  موقعیت  جدول 
کند. کامل  را  تجهیزات 

0/5

توشه مسافر  
در مورد تعریف و میزان مجاز توشه و کاالي غیر مجاز  از هنرجویان سؤال کنید.  
سپس از هنرجویان  بخواهید در مورد اینکه آیا مهماندار مي تواند توشه مسافران را 

براي همراه داشتن کاالي  غیرمجاز  بازرسي کند، بحث و گفتگو کنند .
توضیح: شرکت حمل ونقل و مهماندار مجاز به بررسي توشه همراه مسافر نمي باشند 
مسافر  به  را  مجاز  غیر  کاالي هاي  حمل  ممنوعیت   توشه،  تحویل  زمان  در  بلکه 

مي کنند. یادآوري 

فعالیت  انجام  از  پس 
هنرجو  هر  از  کارگاهی، 
به صورت انفرادی و مطابق 
ارزشیابی  روبه رو  جدول 
به عمل می آید. ارزشیابی 
باید بر اساس چک لیست 
ارائه شده در کتاب درسی 

شود. انجام 

1 چه قسمت هایي از صندلي قابل تنظیم است؟
پاسخ: پشتي صندلي ـ  پشت سري ـ  زیرپایي ـ  زیردستي.

2 آیا صندلي تمام اتوبوس ها قابل تنظیم است ؟
پاسخ: بیشتر اتوبوس هایی که از سال 1380شمسي به بعد به بازار عرضه شده اند، 

داراي صندلي قابل تنظیم هستند.
3 درصورت خراب بودن تجهیزات رفاهي، مسافر چه کار باید بكند؟

پاسخ: اطالع رساني به مهماندار و کادر اتوبوس.
4 مسافر چگونه از مهماندار کمک مي خواهد؟

در  و  شده  تعبیه  کنسول  قسمت  در  صندلي  هر  باالي  که  کلیدي  توسط  پاسخ: 
بزند. صدا  را  مهماندار  کلید،  تعبیه  عدم  صورت 

سؤاالت رایج 
و پاسخ آنها
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ابتدا میزان تخفیف 10 درصدي را محاسبه و از کرایه کم کنید. 
    500000 × ) 10 ÷ 100( = 50000
500000 – 50000 = 450000
از آنجا که براي هر کیلوگرم توشه اضافه 2/5 درصد کرایه در نظر گرفته مي شود، 

بنابراین:
 

)2/5 ÷ 100( × 450000 × X = 900000
X = بار اضافه بر حسب کیلوگرم

X = 80 کیلوگرم

پاسخ فعالیت 
کالسی2

چیدمان توشه
در مورد مهار و استقرار بارهاي حجیم و سبک مانند رختخواب و یا بارهاي کم حجم 
و سنگین مانند وسایل ساخته شده از فلزات )جعبه ابزار( و جهت قرارگیري بار با 

هنرجویان بحث و گفتگو کنید. 
توضیح 1: در چیدمان بار وزن نسبت به حجم آن اولویت دارد. باري که حجیم و 
سبک است باید روي بارهاي دیگر قرار گیرد و باري که کم حجم و سنگین است 
باید زیر قرار گیرد. اما در هر حال باید توجه داشت که در چیدمان بار به هیچ یک 

از بارها آسیبي نرسد.
توضیح 2: در چیدمان بار باید توجه داشت بار از جهتي روي کف قرار گیرد که 
اگر باري از طرف سطح بزرگ تر روي کف قرار گیرد  تعادل داشته باشد. معموالً 

تعادل بهتري خواهد داشت.
غیرفنی  اساس جدول شایستگی های  بر  را  رفتار هنرجویان  فعالیت  انجام  هنگام 
هنرجو ارزشیابي کنید و نتیجه را در جدول مربوطه ثبت و در ارزشیابی هنرجویان 

در نظر بگیرید.

بنویسید. سپس در  بار  را روي هر  و محتویات آن  بار شامل وزن  مشخصات هر 
هنگام انتخاب بار براي هر هنرجو تعدادي از بارهاي غیرمجاز را نیز در اختیار او 

قرار دهید و واکنش هنرجو نسبت به آن بار را بررسي نمایید.
هنگام انجام فعالیت رفتار هنرجویان را بر اساس جدول شایستگی های غیر فنی 
هنرجو ارزشیابي کنید و نتیجه را در جدول مربوطه ثبت و در ارزشیابی هنرجویان 

در نظر بگیرید.
پاسخ سؤال: از دریافت توشه خودداري و موضوع را به اطالع مسئولین شرکت 

برساند.

فعالیت 
کارگاهی3
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1 مبلغ کرایه چگونه تعیین مي شود؟ 
پاسخ: کرایه بر اساس طول مسیر، نوع اتوبوس و تقاضا تعیین مي شود.

2 چه موادی خطرناک محسوب مي شوند؟
پاسخ: مواد منفجره، جامدات قابل اشتعال، مواد اکسید شونده،  مواد سمي، مواد 
رادیو اکتیو، اسیدها، بازها و مواردي که براي انسان و محیط زیست مخاطره آمیز 

هستند مواد خطرناک محسوب مي شوند.
3 آیا می توان حیوانات خانگي را با اتوبوس حمل کرد؟ 

پاسخ: حمل حیوانات خانگي با اتوبوس ممنوع است.
4  آیا حمل اسناد و اوراق بهادار همراه مسافر، مجاز است ؟

پاسخ: بله. با قبول مسئولیت خود مسافر و همراه با او مجاز است.
5 مسئولیت نگهداري بار مسافر در داخل کابین اتوبوس، برعهده چه کسي است؟

پاسخ: بر عهده مسافر است.
با  6 مسافر چه بارهایي را باید تحویل مهماندار دهد و چه بارهایي را مي تواند 

ببرد؟ اتوبوس  به داخل  خود 
پاسخ: کیف دستي و یا ساک کوچک کم حجم می تواند به داخل کابین اتوبوس 

برده شود و بقیه انواع توشه در جعبه هاي بغل اتوبوس گذارده مي شود.
7 بارهاي شكستني باید در کدام قسمت اتوبوس قرار گیرد؟

پاسخ: بارهاي شكستني نیز در داخل جعبه قرار مي گیرند.
8 چنانچه مسافر رسید بار خود را گم کند، مهماندار چه کار باید بكند؟

مورد  در  شرکت  از  تلفني  شناسایي(،  کارت  )رؤیت  هویت  احراز  از  پس  پاسخ: 
بگیرد. استعالم  توشه  تحویل 

سؤاالت رایج 
و پاسخ آنها

فعالیت  انجام  از  پس 
کارگاهی، از هنرجویان در 
گروه های 3 یا 4 نفره، مطابق 
ارزشیابی  روبه رو،  جدول 
دقت  باید  می آید.  به عمل 
شود که هر هنرجو مراحل 
کامل فعالیت را انجام دهد. 
اسناد  اساس  بر  ارزشیابی 
صادره، چیدمان صحیح و 
مقررات  و  قوانین  رعایت 
و  مجاز  بارهای  )مانند 
می گیرد. صورت  غیرمجاز( 

نمرهنتیجه مورد انتظارموارد ارزشیابیردیف

دریافت توشه1

ـ توشه را از نظر محل استقرار )جعبه بغل 
یا داخل اتوبوس( و از نظر مجاز یا غیرمجاز 

بودن حمل توسط اتوبوس تفکیک کند.
ـ وزن بار را مشخص کند.

0/5

0/5رسید توشه را با دقت صادر نماید.صدور رسید2

چیدمان توشه 3
در جعبه

احتمال  وزن،  ابعاد،  به  توجه  با  را  توشه 
نحو  به  اتوبوس  و  بار  تعادل  و  شکستن 

بچیند. صحیح 
1/5

رسید توشه را دریافت و بار را به صاحب آن تحویل توشه4
0/5تحویل دهد.

ارزشیابی مرحله دوم
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حقوق مسافر
مختصري در مورد حقوق مسافر مطابق متن توضیح دهید و از هنرجویان بخواهید 
به صورت گروهي با مراجعه به منابع اینترنتي و کتابخانه اي در مورد حقوق مسافر 

تحقیق کرده و اطالعات الزم را جمع آوري و در کالس ارائه نمایند.  

روش های برقراری ارتباط مؤثر
با طرح سؤال در مورد ارتباط،  عوامل مؤثر و موانع در برقراري ارتباط با هنرجویان 
موانع  و  مؤثر  عوامل  و  ارتباط  تعریف  با کمک هنرجویان  و  و گفتگو کنید  بحث 

برقراري ارتباط را مشخص کنید. 
شیوه  کالس  در  نقش  ایفاي  با  بخواهید  هنرجویان  از  مطلب  شدن  روشن  براي 

کنند.  تمرین  را  مؤثر  ارتباط 
فیلم کوتاه تهیه شده را نشان دهید و در مورد سؤاالت در کالس بحث و گفتگو کنید.

آداب معاشرت
پاسخ فعالیت 

کالسی5
در بحث کالسی باید هنرجویان را به موارد زیر توجه دهید:

1 مهماندار نباید در هنگام سفر دارای بیماری مسری باشد.
2 قبل از سفر استحمام کند تا بدنش بوی ناخوشایند نداشته باشد.

3 لباس تمیز و مرتب بپوشد.
4 هنگام عطسه از دستمال استفاده کند.

5 آب دهان خود را بیرون نیندازد.
6 موها شانه زده و مرتب باشد.

7 چنانچه هنگام سفر، لباسش کثیف و یا بوی عرق گرفت آن را عوض نماید.

1 ابتدا توجه کند که بیماری مسافر مسری است یا خیر.
امكانات،  و  نباشد، در چارچوب وظایف  بیماری مسافر مسری  2 در صورتی که 

کند. فراهم  را  بیمار  موجبات آسایش 
3 در صورتی که بیماری مسافر مسری باشد مهماندار باید اقدامات الزم جهت عدم 
سرایت بیماری به خود و دیگر مسافران را انجام دهد. از جمله جدا کردن صندلی 

بیمار در صورت امكان.

پاسخ فعالیت 
کالسی6

نیازهاي  به  پاسخگویي  سفر،  طول  در  مسافر  از  حمایت  مسافر:  حقوق  از  نمونه هایي 
مسافر در طول سفر، رسیدگي به مشكالت مسافر، حمایت از مسافران کم توان، حفظ 

جان و اموال مسافر در طول سفر، دادن حق انتخاب به مسافر.

پاسخ فعالیت 
کالسی4
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1  از هنرجویان بخواهید برای جلسه بعدی با رعایت بهداشت فردی و آراستگی 
در کالس حاضر شوند و با انتخاب هنرجویانی که موارد مذکور را به خوبی رعایت 
از  )منظور  نمایید  گفتگو  و  بحث  آراستگی  و  فردی  بهداشت  مورد  در  کرده اند 

آراستگی الزامًا لباس نو و گران قیمت نیست(.
2  موارد حفظ آراستگي در سفر دو روزه:

ـ به اندازه کافي لباس هاي فرم به همراه داشته باشد.
ـ روزانه در محل هاي توقف اتوبوس در پایانه ها استحمام کند.

ـ براي تمیز نمودن کفش ها از واکس سفري استفاده کند.
.....

پاسخ فعالیت 
کالسی 7

از هنرجویان بخواهید که با در نظر گرفتن خط فرضي در کالس، درست راه رفتن 
را با رعایت موارد زیر تمرین کنند: 

1 در مسیر مستقیم حرکت کند.
2 سر و سینه را صاف نگه دارد.

3 از کشیدن پا روی زمین خودداری نماید.
4 هنگام راه رفتن پنجه های پا به سمت روبه رو باشد.

.... 5

پاسخ فعالیت 
کالسی 8 

 از راست به چپ نفر سوم صحیح مي باشد. به دلیل اینكه این حالت در برگیرنده 
احترام و توجه می باشد.

پاسخ 
فكر کنید

هنگام انجام فعالیت رفتار هنرجویان را بر اساس جدول شایستگی های غیر فنی 
هنرجو ارزشیابي کنید و نتیجه را در جدول مربوطه ثبت و در ارزشیابی هنرجویان 

در نظر بگیرید.

هنگام انجام فعالیت رفتار هنرجویان را بر اساس جدول شایستگی های غیر فنی 
هنرجو ارزشیابي کنید و نتیجه را در جدول مربوطه ثبت و در ارزشیابی هنرجویان 

در نظر بگیرید.
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فصل3: مهمانداری

ارزشیابی مرحله سوم

با توجه به فعالیت کارگاهی 5 ارزشیابی مرحله سوم را انجام دهید.

نمرهنتیجه مورد انتظارموارد ارزشیابیردیف

هدایت مسافر1

 ـ آداب سخن گفتن را مطابق جدول 5 
رعایت کند.

را مطابق جدول 6 رعایت  آراستگی   ـ 
کند.

را مطابق جدول 7  رفتن  راه  آداب   ـ 
کند. رعایت 

1

پذیرایی از مسافر2

 ـ اصول و موازین بهداشتی را مطابق 
جدول 4 رعایت کند.

 8 جدول  مطابق  را  پذیرایی  آداب   ـ 
کند. رعایت 

1/5

تکمیل برگه 3
نظرسنجی

اضافه  نظرسنجی  برگه  به  گزینه   6
ید. 0/5نما

تجهیزات ایمنی

نحوه استفاده را از طریق نمایش فیلم به هنرجویان آموزش دهید.
هنگام انجام فعالیت رفتار هنرجویان را بر اساس جدول شایستگی های غیر فنی هنرجو ارزشیابي کنید 

و نتیجه را در جدول مربوطه ثبت و در ارزشیابی هنرجویان در نظر بگیرید.

فعالیت  انجام  از  پس 
هنرجویان  از  کارگاهی، 
بــه صورت گــروهی، 
ارزشیابی  جدول  مطابق 
باید  می آید.  عمل  به 
دقت شود که هر هنرجو 
را  فعالیت  کامل  مراحل 
انجام دهد. ارزشیابی بر 
نظرسنجی  برگه  اساس 
مورد(   10( شده  تكمیل 

صورت می گیرد.

تجهیزات ایمني
هنگام انجام فعالیت ها رفتار هنرجویان را بر اساس جدول شایستگی های غیرفنی 
هنرجو ارزشیابي کنید و نتیجه را در جدول مربوطه ثبت و در ارزشیابی هنرجویان 

در نظر بگیرید.
هنرجو باید هنگام انجام فعالیت کارگاهي 6 به نكات زیر توجه کند:

ـ به سن و توان جسمي مسافران هنگام بستن کمربند ایمني توجه کند.
ـ شئونات اسالمي را رعایت کند.

ـ آداب معاشرت با مسافر را مد نظر قرار دهد.

فعالیت 
کارگاهی6
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ارزشیابی مرحله چهارم

نمرهنتیجه مورد انتظارموارد ارزشیابیردیف

انتخاب تجهیزات1
با توجه به شرایط تعریف شده 
توسط هنرآموز، تجهیزات مورد 

نیاز را تعیین کند.
0/5

به کارگیری 2
تجهیزات

به  را  شده  انتخاب  تجهیزات 
کند. استفاده  صحیح  2/5نحو 

فعالیت  انجام  از  پس 
به  هنرجو  هر  از  کارگاهی، 
مطابق  و  انفرادی  صورت 
به  ارزشیابی  روبه رو  جدول 
باید  ارزشیابی  عمل می آید. 
براساس رعایت معیارهای سه 
گانه تعریف شده در فعالیت 

شود. انجام  کارگاهی6، 

1 آیا مهماندار هم حقوقي دارد که مسافران باید رعایت کنند؟
پاسخ: مهماندار انتظار احترام و رفتار مناسب مسافر را دارد.

2  آیا شهروندان سایر کشورها داراي حقوقي مساوي با شهروندان ایراني هستند؟
پاسخ: با هر دو یكسان برخورد می شود.

3  چه عوامل دیگري به جز بیان در برقراري ارتباط مؤثر تأثیرگذار است؟
پاسخ: نوع نگاه ـ  نوع رفتار ـ  چگونگي حضور ـ  آراستگي ـ  تواضع و متانت 

برخورد. در 
4 حدود اختیارات مهماندار در برقراري ارتباط و تأمین نیازهاي مسافران چیست؟
پاسخ: تا آنجا اختیار را دارد که در جهت آرامش و آسایش مسافر انجام وظیفه 

کرده و براي دیگر مسافران و یا کادر اجرایي اتوبوس مشكلي پیش نیاید.
5  درمقابل پرخاش مسافر، مهماندار چه واکنشي باید نشان دهد؟

پاسخ: با پرخاش و توقعات متعدد بعضي از مسافرین با آرامش رفتار شود و بیشتر 
حق را به مسافر داده تا رضایتش تأمین گردد.

6  درصورتي که مسافري حقوق دیگر مسافران را زیرپا بگذارد یا ایجاد مزاحمت 
کند، وظیفه مهماندار در قبال او چیست؟

نماید.  برطرف  را  مشكل  کند  و سعي  کرده  گوشزد  او  به  را  قوانین  ابتدا  پاسخ: 
چنانچه مسافر به آزار خود ادامه داد در اولین ایستگاه پلیس، موضوع را با پلیس 

بگذارد. در میان 

سؤاالت رایج 
و پاسخ آنها
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فصل3: مهمانداری

شرایط اضطراری
با تعریف یکي از شرایط اضطراری برای هر یک از هنرجویان، اقدامات مناسب با 

شرایط تعریف شده را از هنرجو با جزئیات درخواست نمایید.

در فصل تابستان و در مناطق جنوبي کشور، اتوبوسي به دلیل بروز حادثه رانندگي 
در جاده به مدت چند ساعت متوقف شده است. مهماندار باید:

  کولر اتوبوس را روشن نگه دارد.
  پرده هاي اتوبوس را بكشد.

  افراد حساس تر به دما را به قسمت هاي خنک داخل اتوبوس هدایت کند.
  از طریق پخش فیلم ، مسافران را سرگرم کند.
  نوشیدني هاي خنک بین مسافران توزیع کند.

  به شرکت حمل ونقل مربوطه و مراکز اطالعات راه ها تماس گرفته و ضمن اعالم 
وضعیت پیش آمده، زمان احتمالي باز شدن مسیر را جویا شود.

 8 4ـ  8ـ  بند  طبق  را  الزم  اولیه  کمک هاي  مسافري،  گرمازدگي  صورت  در    
دهد. انجام 

  در غیر از موارد اضطراري، اجازه خروج مسافران از اتوبوس را ندهد.

پاسخ فعالیت 
کالسی 10

  چنانچه راهرو اتوبوس با ریزش بار همراه مسافران مسدود شده باشد، مهماندار 
باید مسیر خروج مسافران را باز کند. 

  از ازدحام و شتابزدگي مسافران هنگام خروج از وسلیه نقلیه جلوگیري نماید.
  به افراد سالمند، معلوالن، بیماران، کودکان و افراد نیازمند به کمک براي خروج 

از اتوبوس یاري دهد.

پاسخ فعالیت 
کالسی 11 

با نمایش فیلم در مورد شرایط اضطراري، نحوه برخورد با مسافران در آن شرایط 
را توضیح دهید.

امداد و نجات

یک هنرجو در نقش مهماندار و سایر هنرجویان در نقش مسافران عادي و مسافران 
کم توان، چگونگي خروج اضطراري مسافران از اتوبوس را در کارگاه نشان دهند. 
هنرجویان در هنگام ایفاي نقش باید تمامي موارد ذکر شده را به ترتیب رعایت 

نمایند.
هنگام انجام فعالیت رفتار هنرجویان را بر اساس جدول شایستگی های غیر فنی 
هنرجو ارزشیابي کنید و نتیجه را در جدول مربوطه ثبت و در ارزشیابی هنرجویان 

در نظر بگیرید.

پاسخ فعالیت 
کارگاهی 7 
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نحوه کنترل نبض: نبض را می توان از طریق فشار نوک انگشتان روی محل عبور 
شریان خون کنترل نمود. معموالً از مچ دست برای گرفتن استفاده می شود زیرا 

نبض مچ دست سطحی تر و قابل دسترس تر از بقیه نبض های بدن است.

عالئم حیاتی بدن عبارتند از: نبض، تنفس، مردمک چشم، درجه حرارت بدن و 
فشار خون که اگر تغییر یا اختاللی در این عالئم به وجود آید، نشانه وخامت حال 

مصدوم یا بیمار است.

پاسخ 
فعالیت 12 

هنگام انجام فعالیت رفتار هنرجویان را بر اساس جدول شایستگی های غیر فنی 
هنرجو ارزشیابي کنید و نتیجه را در جدول مربوطه ثبت و در ارزشیابی هنرجویان 

در نظر بگیرید.
فیلمی از نحوه اجرای تنفس مصنوعی و ماساژ قلبی نمایش داده شود.

آتل هاي  انواع  بستن  هنرجویان  کارگاه،  در  اختیار  در  امكانات  از  استفاده  با 
دست ساز را تمرین کنند. بدون توجه به محل بستن و نوع آتل نكات زیر را در 

گرفت: نظر  در  باید  آتل  بندي 
دیده  آسیب  عضو  حرکتي  و  حسي  عملكرد  و  نبض  باید  آتل  بستن  از  قبل    
تورم  به مرور در محل آسیب  از شكستگي  بعد  موارد  بعضي  نمود. در  کنترل  را 
ایجاد مي شود. لذا کمي بعد از بستن آتل باید عضو آسیب دیده را معاینه کرد تا 

نباشد. سفت  شده  انجام  باندپیچي 
  هنگام گذاشتن آتل در عضو آسیب دیده به مفصل هاي نزدیک آن توجه کنید 

و آنها را با آتل ثابت نگه دارید.
  وسایلي مانند النگو و انگشتر را قبل از بستن آتل از دست خارج کنید.

  در مواردي که لباس روي عضو آسیب دیده وجود دارد، باید آتل را روي آن 
بست.

  تمام زخم ها از جمله شكستگي هاي باز را قبل از بستن آتل، باید پانسمان کرد.
  براي بستن آتل نباید عضو شكسته را از زمین بلند کرد. بلكه آتل یا باند را باید 

از انحناهاي طبیعي مثل کمر یا بازو رد نمود.

پاسخ فعالیت 
کارگاهی 9 

هنگام انجام فعالیت رفتار هنرجویان را بر اساس جدول شایستگی های غیر فنی 
هنرجو ارزشیابي کنید و نتیجه را در جدول مربوطه ثبت و در ارزشیابی هنرجویان 

در نظر بگیرید.
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فصل3: مهمانداری

ارزشیابی مرحله پنجم

نمرهنتیجه مورد انتظارموارد ارزشیابیردیف

شناخت بیماری یا 1
عارضه

بر اساس عالئم بالینی نوع بیماری یا 
عارضه را در مسافر تشخیص دهد.

1

اقدامات الزم را با توجه به تشخیص تعیین اقدام مناسب2
داده شده، تعیین نماید.

0/5

انتخاب تجهیزات و 3
لوازم مورد نیاز

شده،  تعیین  اقدامات  اساس  بر 
را  نیاز  مورد  لوازم  و  تجهیزات 

کند. انتخاب 

0/5

با توجه به مراحل قبل، اقدام الزم اقدام مناسب4
را انجام دهد.

1

فعالیت  انجام  از  پس 
هنرجو  هر  از  کارگاهی، 
به صورت انفرادی و مطابق 
جدول روبه رو ارزشیابی به 

می آید.  عمل 

امداد و نجات
هنرجویان را به گروه های 4 یا 5 نفره تقسیم کنید و از آنها بخواهید کمک های 

اولیه آموزش دیده را روی ماکت انجام دهند.
هنگام انجام فعالیت رفتار هنرجویان را بر اساس جدول شایستگی های غیرفنی 
هنرجو ارزشیابي کنید و نتیجه را در جدول مربوطه ثبت و در ارزشیابی هنرجویان 

در نظر بگیرید.

فعالیت 
کارگاهی10

سؤاالت رایج 
و پاسخ آنها

1 چه تفاوتي میان تجهیزات ایمني و امدادي وجود دارد؟
پاسخ: تجهیزات ایمني تجهیزاتي هستند که براي جلوگیری از حادثه در اتوبوس 
مورد  وقوع حادثه  از  بعد  که  تجهیزاتي هستند  امداد  تجهیزات  و  تعبیه مي شوند 

نیازند.
2  چه تعداد گوِه )دنده پنج( براي اتوبوس نیاز است؟

پاسخ: دو عدد.
3  چرا کپسول آتش نشاني اتوبوس باید از نوع بالن داخل باشد؟

پاسخ: به خاطر اینكه در اثر ضربه هاي احتمالي، بالن صدمه نبیند.
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4  چرا در شرایط اضطراري که اتوبوس مستقیمًا درگیر سانحه نیست، مسافران 
اجازه خروج از اتوبوس را ندارند؟

آن  احتمال  ندارد،  وجود  مسافران  روي   اتوبوس  از  بیرون  کنترلي  پاسخ: چون 
نماید. تهدید  را  مسافران  خطراتي  اتوبوس  از  بیرون  که  می رود 

5  آیا در شرایط اضطراري که اتوبوس درگیر سانحه نباشد مهماندار حق خروج از 
دارد؟ را  اتوبوس 

پاسخ: نه، چرا که ممكن است در غیاب او مسافران از اتوبوس خارج شوند.
6  مهماندار اولویت امداد و نجات در شرایط اضطراري را چگونه تعیین مي کند؟

پاسخ: ابتدا به مراکز امدادي اطالع می دهد، بعد به نجات جان مسافران می پردازد 
و سپس به مسئولین شرکت حمل ونقل اطالع می دهد.

7  چرا اولویت تماس با مراکز فوریت هاي پزشكي است؟
پاسخ: چون نجات جان مسافران اولویت بیشتری نسبت به سایر موارد دارد.

8  منظور از محرک درد چیست؟ 
پاسخ: وارد آوردن فشار به قسمتي از بدن مصدوم تا متوجه شویم زنده است و 

نسبت به درد حساس است.
عادي  غیر  و  عادي  حالت  در  نبض  ضربان  تعداد  فشارخون،  و  بدن  حرارت    9

است؟ چگونه 
پاسخ:

حالت غیرعادیحالت عادیعالئم حیاتی

باالتر از 37 درجه37 درجهحرارت بدن

فشار خون
120 روی 80 برای  بزرگساالن 

140 بر روی 90 میلی متر جیوهو برای کودکان 70 روی 50

تعداد نبض 
)در یک 
دقیقه( 

برای افراد بالغ 80 ـ 60، 
سالمند )باال 65 سال( 90، 

نوجوانان 105 ـ 60

متناسب با سن و موقعیت فرد )در حال 
استراحت یا کار( است. به طور کلی بیشتر 
از 150 و کمتر از 40 غیر طبیعی است.

10  بدون در اختیار داشتن تجهیزات، حرارت بدن بیمار را چگونه می توان فهمید؟

پاسخ: از طریق لمس بدن بیمار.
11  درجه حرارت بدن بیمار را تا چه درجه اي باید کاهش داد؟

پاسخ: تا درجه طبیعي بدن یعني 37 درجه.

سؤاالت رایج 
و پاسخ آنها



ارزشیابی شایستگی مهمانداری

شرح کار: 
1ـ تنظیم صندلی های اتوبوس، سیستم های صوتی و تصویری، سیستم های گرمایشی و سرمایشی، گرم کننده، 

یخچال، پرده ها و چراغ های اتوبوس، کنترل نظافت داخل اتوبوس
2ـ تحویل توشه و صدور رسید توشه های مختلف در جعبه و فضای باالسر

3ـ هدایت مسافران و پذیرایی از مسافران و کمک به مسافر کم توان
4ـ کمک به خروج اضطراری مسافران در زمان حادثه

5   ـ استقرار تجهیزات ایمنی در زمان توقف اتوبوس و بستن زنجیر چرخ
6ـ انجام یکی از موارد امدادرسانی به مصدوم )نظیر آتل بندی، خارج کردن جسم خارجی از دهان مصدوم، 

جلوگیری از خونریزی و ...(

استاندارد عملكرد:
کنترل تجهیزات رفاهی وسیله نقلیه و ارائه خدمات رفاهی در حین سفر و پاسخگویی به مسافران و امدادرسانی به 

آنها در شرایط اضطراری براساس دستورالعمل های موجود شرکت مسافربری
شاخص ها:

1ـ مطابق با دستورالعمل تجهیزات شرکت تولیدکننده
2ـ مطابق با دستورالعمل های شرکت مسافربری

3ـ مطابق با آموزش های داده شده در طول دوره 
4ـ مطابق با آموزش های داده شده در طول دوره و مطالب مکمل

شرایط انجام کار:
ـ محل آزمون: کارگاه آموزشی هنرستان. اتوبوس در هنرستان موجود باشد.

ـ ارزشیابی باید به صورت انفرادی و در مدت یک ساعت برای هر هنرجو انجام شود. از هر هنرجو باید شش مورد 
از موارد فوق آزمون گرفته شود.

ابزار و تجهیزات:
ـ اتوبوس در محل باشد، تجهیزات ایمنی و بسته های رفاهی و جعبه کمک های اولیه موجود باشد.

معیار شایستگی: 

حداقل نمره مرحله کارردیف
قبولی از 3 

نمره 
هنرجو

1آماده سازی اتوبوس1
2تحویل گیری توشه همراه مسافر2
2هدایت مسافر و پذیرایی از مسافر3
1انتخاب تجهیزات و به کارگیری تجهیزات ایمنی4
2کمک رسانی به مصدوم5

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و 
نگرش:

1ـ رعایت آداب معاشرت ـ پذیرش مسئولیت در فعالیت های فردی و گروهی
2ـ رعایت بهداشت و حفظ محیط زیست ـ تحویل سالم وسایل و تجهیزات

3ـ دقت در نگهداری تجهیزات
4ـ استفاده نکردن از وسایل و تجهیزات برای موارد شخصی 

5   ـ آسیب نرساندن به دیگران و محیط کارگاه ـ رعایت نکات ایمنی در انجام فعالیت ها
6ـ به کارگیری مواد و تجهیزات با روش صحیح هنگام کار

2

*میانگین نمرات

*  حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.
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فصل 4

خدمات ویژه مسافران معلول
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رئوس محتوافصلواحد یادگیریجلسه
زمان 

عملینظری 

1

انواع معلولیت، وسایل 
کمک توان بخشی، قوانین و 

سازمان های حمایتی

ـ8انواع معلولیت، تعاریف و ویژگی ها4

وسایل کمک توان بخشی و کاربرد 24
آنها متناسب با نوع معلولیت

44

وسایل کمک توان بخشی و کاربرد 34
آنها متناسب با نوع معلولیت 

34

قانون جامع حمایت از فرد معلول و 44
وظایف سازمان بهزیستی 

46

5
نحوه برقراری ارتباط با فرد 
معلول و کمک رسانی و ارائه 
خدمات به وی ضمن رعایت 

نکات ایمنی، مالحظات 
زیست محیطی، شئونات 
اجتماعی، آداب معاشرت 
اجتماعی و کرامت انسانی

4
برقراری ارتباط و نحوه کمک رسانی 

به فرد معلول در وسایل نقلیه 
عمومی

25

64

برقراری ارتباط و نحوه ارائه خدمات 
به فرد معلول در وسایل نقلیه 

عمومی ضمن رعایت نکات ایمنی، 
مالحظات زیست محیطی، شئونات 

اجتماعی، آداب معاشرت اجتماعی و 
کرامت انسانی

25

نکات ایمنی در ارائه خدمات به افراد 74
دارای معلولیت و حفظ محیط زیست

16

84
رعایت شئونات اجتماعی و آداب 
معاشرت اجتماعی جهت حفظ 

کرامت انسانی

6ـ

جدول بودجه بندی
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فرد دارای معلولیت ـ بحث کالسی بر مبنای جدول نوع معلولیت

    نابینایی    کم بینایی                    ناشنوایی                کم شنوایی

جسمی / حرکتی    سالمندی جسمی / حرکتی    صوت و گفتار 

معلولیت و انواع آن

فرد  دارای معلولیت: فردی است که به دلیل نقص دائمی در عملکرد فیزیولوژیک 
و یا ساختار تشریحی بدن دچار محدودیت در عملکرد، فعالیت های روزمره زندگی و 

مشارکت اجتماعی شده است.
جانباز به کسی گفته می شود که سالمتی خود را در راه تکوین، شکوفایی، دفاع و 
ایران، استقالل و تمامیت  انقالب و کیان جمهوری اسالمی  حفظ دست آوردهای 
از دست داده و به  انقالب و اشرار  با تهدیدات و عوامل ضد  ارضی کشور، مقابله 

اختالل و نقص های جسمی یا روانی دچار شود.

طرح درس:

زمان اختصاص یافتهعنوان درس

10 درصدمقدمه
10 درصدفعالیت 1 سؤال1
10 درصدفعالیت 1 سؤال2
35 درصدفعالیت 1 سؤال3
10 درصدفعالیت 1 سؤال4
10 درصدفعالیت 1 سؤال5
15 درصدفعالیت 1 سؤال6

فعالیت 1 

فعالیت 2 
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مشخصهعضو معلول                   

هر دو چشمنابینایی
، میدان بینایی کمتر از  10 درجه، 

       
میزان بینایی کمتر از 

عدم تشخیص حرکت دست و شمارش انگشتان از فاصله یک 
متری

       میزان بینایی بین هر دو چشمکم بینایی

گوشناشنوایی
آستانه شنوایی بیش از90 دسی بل، حتی با استفاده از سمعک، 
مداخالت جراحی و سایر وسایل کمک شنوایی، مشکل ارتباط 

کالمی فرد بر طرف نخواهد شد.

گوشکم شنوایی
آستانه شنوایی بین 30 تا 90 دسی بل،با استفاده از سمعک، 
توانبخشی  و  شنوایی  کمک  وسایل  سایر  و  جراحی  مداخالت 

بر طرف خواهد شد. فرد  ارتباط کالمی  شنوایی، مشکل 

صوت و
 گفتار

ساختار دهان یا فک و 
صورت، حلق، حنجره،  
تارهای صوتی و یا هر 
گونه  آسیب با منشأ 
سیستم اعصاب مرکزی

آسیب در صوت، گفتار و زبان، محدودیت در برقراری ارتباط و 
نیز انجام فعالیت های روزمره زندگی

جسمی /
حرکتی

اختالالت در سیستم 
عصبی، عضالنی و 

اسکلتی

محدودیت در عملکرد اندام ها   ، تنه و ستون فقرات، محدودیت در 
فعالیت های روزمره زندگی و مشارکت اجتماعی

تغییر موقت یا دائمی در عملکرد سیستم های حرکتی، حسی و آسیب در طناب نخاعینخاعی
یا سیستم عصبی خودکار

روانی مزمن
مشکل در عملکرد 
فردی/ اجتماعي، 
شغلي و یا هر دو

دارای عالئم بالیني مشخص بیماری روانی به مدت حداقل 2 سال 
باشد و سابقه بستري شدن در بخش روانپزشکی بیمارستان را 

بیش از یک بار در طي دو سال گذشته داشته باشد.

معلولیت 
ذهنی

نقص در کارکرد 
هوشی)عقالنی(

عملکرد  در   نقص  دارای   ،70 از  کمتر  هوش بهر  نمره  دارای 
مستقل زندگی  و  اجتماعی  مشارکت  ارتباط،  مانند  سازگارانه 

سالمند معلولسالمندی
افت  و دچار  باشد  باالتر  یا  فردی که سن کامل وی 60 سال 
اجتماعی  مشارکت  و  زندگی  روزمره  فعالیت های  در  عملکرد 

باشد. شده 

نوع
معلولیت

ویژگی

1

10

3

10  
تا

 

1

10

ادامۀ 
فعالیت 1 
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تعیین نوع معلولیت

مشكالت مربوط به نوع وسیله حمل و نقل، عدم مناسب سازی وسایل حمل و نقل 
عدم  برون شهری،  و  درون شهری  مسافری  پایانه های  مناسب سازی  عدم  عمومی، 
مناسب سازی محل کار افراد دارای معلولیت، عدم مناسب سازی پیاده روها و خیابان ها.

اولویت نشستن با افراد 
آسیب پذیر

اولویت نشستن با افراد 
دارای معلولیت

اولویت نشستن با 
سالمندان

بحث کالسی بر مبنای معلولیت های تعریف شده.

طرح درس:

زمان اختصاص یافتهعنوان درس

5 درصدگروه بندی

50 درصدتهیه پاورپوینت

25 درصدارائه

20 درصدبازخورد

هنرجویان را به گروه های 4 نفره تقسیم نموده و برای هر گروه یک نوع معلولیت را 
مشخص کنید. گروه های مختلف از فعالیت یكدیگر اطالعی نداشته باشند.

بر اساس شماره و بدون  نام فایل ها  انواع معلولیت که  برای  پوشه حاوی تصاویر 
صورت  )در  دهید  قرار  هنرجویان  اختیار  در  را  باشد  معلولیت  نوع  به  اشاره 
دسترسی به اینترنت، یافتن مطالب و تصاویر مورد نیاز تهیه پاورپوینت از طریق 

دارد(. ارجحیت  اینترنت 

فعالیت 2

ادامۀ 
فعالیت 1 
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ارزشــیابی : فعالیت هر گروه بر مبنای ارزش علمی مطالب ارائه شده )30 درصد(، 
جذابیت پاورپوینت )15 درصد(، نحوه ارائه )20 درصد(، رعایت زمان تخصیصی 
)10 درصد(، راهنمایی صحیح )15 درصد( و رسیدن به پاسخ توسط سایر فراگیران 

)10 درصد( سنجیده می شود.

ارزشیابی مرحله اول

نمرهنتیجه مورد انتظارموارد ارزشیابیردیف

تعیین نوع معلولیت با توجه به تصویر یا 1
2تعیین صحیح نوع معلولیت توضیحات ارائه شده توسط هنرآموز

تعریف معلولیت بر اساس تعریف معلولیت تعیین شده2
1تعاریف سازمان بهزیستی کشور

وسایل کمک توانبخشی

طرح درس:

زمان اختصاص یافتهعنوان درس

10 درصدگفت وگوی کالسی و مقدمه

10 درصدفعالیت 4 سؤال1

50 درصدفعالیت 4 سؤال2

30 درصدفعالیت 3

گفت وگوی کالسی

زمان ارائه هر گروه متناسب با تعداد گروه ها از زمان کل ارائه تقسیم می شود.
در خصوص اختصاص زمان بازخورد که شامل پاسخ گویی گروه های دیگر به ارائه 

انجام شده می باشد، همانند تخصیص زمان ارائه عمل نمایید.

ادامه فعالیت2
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پروتزعصای زیر بغلارتزصندلی چرخ دار

عینکسمعکعصای استانداردواکر

فعالیت 4

کاربردانواعنوع وسیله

ـ استانداردعصا
ـ منحنی 

شکل
ـ چند پایه

وسایل  این  می باشند.  کمکی  وسایل  ساده ترین 
برای  آنها  از  و  نیستند  بدن  وزن  تحمل  به  قادر 
حفظ تعادل استفاده می شود. عصا می تواند فشار 
وزن را تا حدودی از روی اندام تحتانی آسیب دیده 

یا ضعیف شده بردارد.

ـ زیربغلی
ـ مچی

ـ آرنجی 
)دارای قسمت 

ساعدی(

قابل  توانبخشی  کمک  وسیله  عصاها  نوع  این 
به  پاها  روی  از  را  بدن  وزن  که  هستند  حملی 
قسمت باال تنه منتقل می کند و برای اشخاصی 
استفاده می شود که نمی توانند از پا جهت تحمل 
وزن بدنشان استفاده کنند و امکان انتقال 40 تا 
80 درصد وزن بدن بیمار را به صورت گفته شده 
فراهم می آورند. این وسایل دارای دو نقطه تماس 
با بدن هستند و ثبات بیشتری نسبت به عصاهای 
باال ایجاد کرده و هم براساس ارتفاع دست و هم 

از لحاظ ارتفاع کلی قابل تنظیم اند.
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کاربردانواعنوع وسیله

واکر
 ـ استاندارد

ـ تاشو
ـ پیش برنده

ـ چرخدار
ـ دارای 
قسمت 
ساعدی

واکر یکی از وسایل مهم برای کمک به راه رفتن 
است. در بیمارانی که دچار کاهش قدرت عضالت 
اندام تحتانی )قسمتی از بدن که پایین تر از لگن 
مفصل  دامنه حرکتی  در  محدودیت  دارد(،  قرار 
ران یا زانو یا مچ پا، درد و یا ناپایداری مفصلی، 
یا  تحتانی  اندام  به  از درمان آسیب  مرحله پس 
لگن یا انجام عمل جراحی و یا اختالل در تعادل 
با  واکر  باشد.  کمک کننده  می تواند  وسیله  این 

داشتن چهارعدد پایه از عصا پایدارتر است.

ارتز

ـ ستون 
فقرات

ـ اندام فوقانی
 ـ اندام 
تحتانی

سیستم  عوارض  و  اختالالت  اصالح  درکنترل، 
ضربه،  مادرزادی،  منشأ  با  عضالنی  اسکلتی 
التهاب، فرسایشی و مشکالت عصبی کاربرد دارد. 
کاربردهای اصلی ارتزها شامل موارد زیر می شود:
1( جلوگیری از تغییر شکل مفاصل و اندام ها و یا 

بدتر شدن آن
2( اصالح تغییر شکل های ایجاد شده

3( کنترل بی ثباتی ها
4( تسهیل تحمل وزن و اصالح راستای بدن

5( تسهیل حرکات اندام ها و مفاصل
6( کاهش درد و فشارهای وارد شده بر اندام ها ومفاصل

بسته به سطح پروتز
قطع عضو:

 ـ اندام فوقانی
 ـ اندام 
تحتانی

پروتز یا عضو مصنوعی وسیله ای که جانشین 
عضو از دست رفته )و یا عملکرد آن عضو( 

می شود.

 ـ ثابتصندلی چرخ دار
 ـ تاشو

ـ  الکتریکی
 ـ ورزشی

صندلی چرخ دار)wheelchair( وسیله ای است 
برای فردی که  را  که عمل تحرک و جابه جایی 
توانایی راه رفتن را به طور دائم یا موقت از دست 

داده است، انجام می دهد.

ادامه 
فعالیت 4
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منظور از بر هم زدن تعادل، به زمین زدن فرد نیست. این کار تنها تا جایی باید انجام 
شود که فرد استفاده کننده از عصا از وضعیت تعادلی ایستاده به مقدار کمی خارج 
شود. هدف از این فعالیت این است که هنرجویان از میزان حمایتی که توسط انواع 

عصاها تأمین می شود، آشنا گردند.

الف( در فضایی باز و ایمن، سعی کنید تعادل دوستتان را در حاالت زیر بر هم بزنید:
1  وقتی روی یک پا ایستاده است. 

2  وقتی روی دو پا ایستاده است.
3  زمانی که از یک عصای استاندارد کمک می گیرد. 

4  زمانی که از یک عصای دسته منحنی کمک می گیرد.
5  زمانی که از یک عصای چند پایه کمک می گیرد. 

چه نتیجه ای می گیرید؟

فعالیت 3 و 
سؤال 3 از 
فعالیت 4

ب( مسافتی را تعیین کنید و زمان طی این مسافت را با استفاده از سه نوع عصای 
یاد شده برای خود و چند تن از دوستانتان اندازه بگیرید. نتیجه را تحلیل کنید.

که  بگیرید  زمان  و  دهید  ترتیب  مسابقه ای  هم کالسی هایتان  از  نفر  چند  با  ج( 
را  آن  و مجدداً  کاماًل جمع کرده  را  واکر  از شما سریع تر می تواند یک  کدام یک 
نمایید. انتخاب  داور  عنوان  به  نیز  را  دوستانتان  از  یكی  نماید.  آماده  استفاده  برای 

د( نحوه کمک به سوار و پیاده شدن یک فرد دارای معلولیت استفاده کننده از 
صندلی چرخ دار را با کمک دوستانتان شبیه سازی کنید. این عمل را برای سایر 

هم کالسی هایتان نیز اجرا کرده و مشكالت کار را برای آنها توضیح دهید.

ادامه 
فعالیت 3

کاربردانواعنوع وسیله

تقویت حس بیناییعینک

سمعک
تقویت حس شنوایی

ادامه 
فعالیت 4

در انجام فعالیت 4 هنرجویان را به گروه های چهار نفره تقسیم کرده و فعالیت هر 
گروه را تعیین نمایید. از زمان اختصاص یافته برای این بخش 40 درصد برای انجام 
فعالیت و 60 درصد برای بازگوکردن نتایج فعالیت ها و بحث پیرامون آنها اختصاص 

دهید.

توجه

توجه



82

در انجام فعالیت های قبل، حفظ احترام و شأن افراد دارای معلولیت رعایت گردد.

انتخاب تجهیزات مورد نیاز افراد 
دارای معلولیت

طرح درس:

زمان اختصاص یافتهعنوان درس

15 درصدتعریف فعالیت 5

15 درصدتهیه تجهیزات الزم توسط هنرجو

20 درصدتأیید تجهیزات

50 درصدتوضیح مشخصات وسایل

قانون جامع حمایت از معلوالن
طرح درس:

زمان اختصاص یافتهعنوان درس

10 درصدمقدمه

60 درصدفعالیت 6 سؤال 1

30 درصدفعالیت 6 سؤال2

1   قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن مصوب جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 
شانزدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسالمي

2  کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت
3  قانون تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت

4  پروتكل الحاقی کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت

فعالیت 6

کلیه سازمان های ذکر شده در قانون جامع حمایت از معلوالن

توجه
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فهرست خدمات سازمان بهزیستی 
در حمایت از افراد دارای معلولیت

طرح درس:

زمان اختصاص یافتهعنوان درس

50 درصدفعالیت میدانی

50 درصدارائه گزارش

باید گروه بندی هنرجویان و هماهنگی های الزم جهت مراجعه به سازمان بهزیستی 
کادر  کمک  با  سپس  دهید.  انجام  کالس  شروع  از  پیش  را  مربوطه  شهرستان 
هنرستان، هنرجویان را در اول وقت اداری از هنرستان به سازمان بهزیستی جهت 
انجام فعالیت میدانی همراهی کنید. زمان الزم برای انجام فعالیت میدانی تا آخر 

وقت کالسی همان روز تعیین می گردد.

فعالیت 7

جلسه بعدی این هدف به ارائه گزارش هنرجویان اختصاص می یابد. هنرجویان باید 
تنظیم گزارش و تهیه پاورپوینت را به عنوان کار منزل انجام دهند.

ارزشیابی مرحله دوم

نمرهنتیجه مورد انتظارموارد ارزشیابیردیف

1
کمک توانبخشی  تجهیزات  انتخاب 
تعیین  معلولیت  نوع  با  متناسب 

شده

انتخاب صحیح وسیله 
2کمک توانبخشی 

و 2 ویژگی  مورد  در  توضیح  ارائه 
شده انتخاب  وسیله  کاربرد 

و  ویژگی  مورد  در  توضیح  ارائه 
بر  شده  انتخاب  وسیله  کاربرد 

درسی محتوای  اساس 
1
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نحوۀ کمک رسانی به فرد دارای معلولیت در 
وسایل نقلیه عمومی

طرح درس:

زمان اختصاص یافتهعنوان درس

20 درصدسؤال 1

30 درصدسؤال 2

30 درصدسؤال 3

20 درصدسؤال 4

معلولیت  دارای  افراد  و  ـ حرکتی  معلولیت جسمی  دارای  افراد   :1 پاسخ سؤال 
دارند. بیشتری  توجه  به  نیاز  بینایی  اختالالت  از  ناشی 

پاسخ سؤال 2:
 در افراد استفاده کننده از وسایل کمک حرکتي مانند )ویلچر، عصا، واکر و ...(، 
این گونه وسایل جزو تجهیزات شخصي آنان محسوب مي شود. هرگز به آن تکیه 

نداده و هیچ وقت بدون اجازه آن را حرکت ندهید.
 اگر به شما اجازه داده شد که ویلچر را به حرکت درآورید، به صورت آهسته آن 

را هل دهید، زیرا ممکن است ویلچر جهش آني داشته باشد.
 زماني که شخص استفاده کننده از ویلچر به دلیلي براي استفاده از دستشویي و 
یا نشستن روي صندلي و نیمکت از ویلچر خود جدا مي شود، ویلچر را از دسترس 

او دور نکنید و از او درباره بهترین محل قرار گرفتن ویلچر سؤال کنید.
 توجه داشته باشید که این افراد در دسترسي به وسایل خود محدودیت هایي 

دارند. لذا وسایل مورد نیازشان را در دسترس آنان قرار دهید.
 هیچ گاه عصاي معمولي و یا عصاي زیر بغل افراد دارای اختالالت حرکتي را از 

آنها نگیرید، زیرا ممکن است دچار عدم تعادل گردند.
 در محل تردد افراد با محدودیت حرکتي )مانند کساني که عصا و یا عصاي زیربغل 
دارند( مواظب باز و بسته شدن درها باشید چون ممکن است که به در تکیه داده 

باشند.
پاسخ سؤال 3:

 ضمن رعایت احترام و حرمت آنان، با تماس سبک دست خود به شانه و یا دست 
فرد نابینا، موقعیت خود را براي او مشخص نمایید.
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 در هنگام راهنمایي افراد نابینا جهت نشستن، دست او را به آرامي به پشت مبل 
و یا دسته صندلي هدایت نمایید.

 به صورت خالصه موقعیت و محیط اطراف را براي فرد با اختالل نابینایي توضیح 
دهید. براي مثال چمدان مسافری در سمت راست شما قرار دارد.

 هیچ گاه بدون اجازه و بدون نظر و مشورت با فرد نابینا، محل قرار گرفتن وسایل 
و  لوازم وی را تغییر ندهید. 

 هرگاه با فرد دارای اختالل بینایي مواجه مي شوید؛ در رابطه با موقعیت مکاني، 
صداي اطراف و مسافت او را راهنمایي کنید.

 هرگز عصاي او را نگیرید و یا با عصا او را هدایت نکنید.
 موانع موجود در مسیر رفت و آمد او را در صورت امکان برطرف نمایید.

 هنگام عبور کردن از عرض خیابان توجه او را به پیاده روي مقابل و موانع موجود 
جلب کنید.

پاسخ سؤال 4: در کمک رسانی به سایر گروه های افراد دارای معلولیت، آنچه بیش 
از هر چیز اهمیت دارد شیوه برقراری ارتباط با ایشان، رعایت شأن اجتماعی و نیز 
رعایت اصول کرامت انسانی است که در اهداف بعدی به تفصیل راجع به آنها سخن 

گفته شده است.

نحوه برقراری ارتباط با افراد 
دارای معلولیت

طرح درس:

زمان اختصاص یافتهعنوان درس

10 درصدمقدمه

15 درصدفعالیت 8

15 درصدفعالیت 9

15 درصدفعالیت 10

15 درصدفعالیت 11

15 درصدفعالیت 12

15 درصدفعالیت 13
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باید در انجام فعالیت ها، زمان اختصاص یافته به هر فعالیت را کنترل نمایید تا زمان 
کلی اجرای درس رعایت گردد. در این خصوص بهتر است 60 درصد زمان هر فعالیت 

را به هنرجویان و 40 درصد بقیه را به توضیحات تكمیلی خود اختصاص دهید.

کتاب  مطالب  با  کالس  در  باید  فعالیت  هر  پایان  در  هنرجویان  نظرات  جمع بندی 
غالمی  رضا  و   یكتامرام  سیدعلی  دکتر  نوشته  معلول،  افراد  با  تعامل  چگونگی 
برای  اختالف  موارد  و  شده  داده  تطبیق  هنرآموز(  ویژه  )کتاب  سلطان مرادی 

شود. داده  شرح  هنرجویان 

برقراری ارتباط و ارائه خدمات

طرح درس:

زمان اختصاص یافتهعنوان درس

10 درصدمقدمه

هر فعالیت 25 درصدانجام فعالیت ها )فعالیت 14(

15 درصدجمع بندی نهایی

باید در اجرای فعالیت های این هدف موارد زیر را در نظر داشته باشید:
انتهای فعالیت ها که در قالب  1  موارد خواسته شده در بخش مقدمه و نیز در 
»توجه« آمده اند، دقیقاً رعایت گردند. عدم رعایت نکات مربوط به ایمنی، کرامت 
انسانی و شأن اجتماعی افراد باید با برخورد جدی مواجه شود و در ارزیابی های 

نهایی کالس مد نظر قرار گیرد.
2  بخش جمع بندی نهایی مربوط به ارائه توضیحات در خصوص نکات مهمی که 
در حین اجرای فعالیت ها مشاهده می گردد و نیز رسیدگی به اعتراضات هنرجویان 

نسبت به نوع امتیازدهی داوران می باشد.
3  نتایج فعالیت های گروه ها به منظور بهره برداری در انجام فعالیت اهداف شئونات 

اجتماعی و کرامت انسانی و آداب معاشرت اجتماعی، نگهداری شوند.

توجه 1

توجه 2
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ارزشیابی مرحله سوم 
ارائه خدمت در دسترسی و استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی به یک فرد معلول

نمرهنتیجه مورد انتظارموارد ارزشیابیردیف

1نحوه صحیح برقراری ارتباطبرقراری ارتباط1

2
هدایت یا راهنمایی )بسته به نوع 
مسیر  در  معلول  فرد  معلولیت( 
نقلیه عمومی به وسیله  رسیدن 

هدایت یا راهنمایی فـرد مـعلول 
وسیله  صحیح  به کارگیری  ضمن 

کمک توانبخشی وی 
0/5

3
سوار  در  معلول  فرد  به  کمک 
وسیله  از  پیاده شدن  یا  شدن 

عمومی نقلیه 

معلول  فرد  کردن  پیاده  یا  سوار 
ضمن به کارگیری صحیح وسیله 

وی کمک توانبخشی 
0/5

4

اطمینان حاصل  یا  کردن  کمک 
نمودن از )بسته به نوع معلولیت 
فرد( استقرار صحیح فرد معلول در 

موقعیت جدید

کمک به استقرار کامل فرد معلول 
در  وی  کمک توانبخشی  وسیله  و 
موقعیت مناسب یا اطمینان یافتن 
از آن پیش از انجام کارهای دیگر

1

نکات ایمنی در ارائه خدمات به افراد معلول

طرح درس:

زمان اختصاص یافتهعنوان درس

5 درصدمقدمه

15 درصدسؤال 1

15 درصدسؤال 2

25 درصدفعالیت 15 سؤال1

25 درصدفعالیت 15 سؤال2

15 درصدجمع بندی
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اهم رفتارهایی که ایمنی افراد دارای معلولیت را   در پایانه های مسافربری،    ایستگاه های 
تاکسی و اتوبوس و در داخل وسایل حمل و نقل عمومی به خطر می اندازند:

1  رها نمودن افراد دارای معلولیت بدون وسیله کمک توانبخشی یا تکیه گاه مناسب
2  حرکت دادن وسیله نقلیه پیش از استقرار کامل فرد دارای معلولیت در مکان مناسب

3  نگهداری وسایل کمک توانبخشی مسافران دارای معلولیت در محلی که احتمال 
آسیب دیدن آن وجود دارد.

4  عدم رعایت فاصله کافی در هنگام عبور از کنار افراد دارای معلولیت
ایستگاه های  پایانه های مسافربری،  افراد در  5  قرار دادن اجسام در مسیر عبور 

تاکسی و اتوبوس و در داخل وسایل حمل و نقل عمومی
6  مستقر نمودن افراد دارای معلولیت در محل نامناسب در داخل وسایل حمل و نقل 

عمومی
7  دویدن و بی مباالتی در حرکت در مسیرهای تردد پایانه های مسافربری، ایستگاه های 

تاکسی و اتوبوس و در داخل وسایل حمل و نقل عمومی
افراد دارای معلولیت و عدم اختصاص فضای  8  عدم درک شرایط سالمندان و 

ایشان در طول سفر ایمن برای  مناسب و 
9  عدم اختصاص زمان کافی برای انجام فعالیت های افراد دارای معلولیت

نکات ایمنی و معیارهای مناسب سازی 
در ساختمان ها

سطح شیب دار
 حداکثر شیب رمپ 8% با عرض 120 سانتی متر 

 پیش بینی پاگرد در سطوح شیب دار باالتر از 10 متر 
 تعبیه حداقل عرض 150 سانتی متری در سطح شیب دار دارای پیچ 

 نصب میله دست گرد در دو طرف سطوح شیب دار با ارتفاع 80 سانتی متر، قطر 
5/3 سانتی متر و حداقل فاصله میله و دیوار 4 سانتی متر  

 مسقف و غیر لغزنده بودن سطح شیب دار
آسانسور

 حداقل ابعاد فضای آسانسور 140 × 110 سانتی متر 
 پیش بینی دکمه های کنترل کننده آسانسور با حداقل برجستگی 1/5سانتی متر 

و قطر 2 سانتی متری حداکثر با ارتفاع 130 سانتی متر از کف آسانسور  
 عدم وجود اختالف سطح بین کف راهرو با کف آسانسور

ورودی ها و راهروها 
 حداقل عرض 160 سانتی متری در ورودی ها  
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 حداکثر آستانه درها 2 سانتی متر  
 حداقل عرض راهرو در ساختمان ها 140 سانتی متر  

 غیر لغزنده بودن کف راهروها ، سالن ها و ... 
سرویس های بهداشتی

 حداقل اندازه فضای سرویس های بهداشتی 150 ×170 سانتی متر  
 باز شدن درب سرویس های بهداشتی به سمت بیرون 

 پیش بینی ارتفاع 45 سانتی متری در کاسه توالت از کف 
 نصب دستگیره های کمکی در طرفین کاسه توالت  

 نصب شیرهای آب اهرمی  
 نصب دستشویی مناسب برای معلوالن ویلچری با در نظر گرفتن حداقل عمق 
45 سانتی متر بدون مانع زیر دستشویی  حداکثر ارتفاع 80 سانتی متر از کف جهت 

آویز حوله و جای صابون 
 نصب عالمت مخصوص جهت سرویس بهداشتی معلولین 

مواردی که بسته به نوع کاربری ساختمان قابل بررسی است
 تعبیه حداقل 2 جایگاه جهت حضور معلولین در سالن اجتماعات و جلسات 

باجه های  بانک ها،  پیشخوان  در  سانتی متری   105 ارتفاع  حداکثر  پیش بینی   
پست، فروشگاه ها و باجه های فروش بلیت، پیش بینی ارتفاع حداکثر 85  سانتی متری 

جهت آبخوری در پار ک ها و اماکن عمومی 
 نصب وسایل بازی جهت استفاده معلولین  

 وجود تلفن عمومی مناسب جهت استفاده معلولین ویلچری در سالن فرودگاه، 
راه آهن، بیمارستان ها و ... 

 شرایط مطلوب مناسب سازی در وسائط نقلیه )هواپیما، قطار، اتوبوس، تاکسی و ...(
 تعبیه سطوح شیب دار جهت سوار شدن معلولین ویلچری در واگن های مسافربری 

در ایستگاه راه آهن  
 هم کف بودن سطح ورودی ارتفاع سکو ایستگاه اتوبوس با کف اتوبوس و یا تعبیه 

سطح شیب دار مناسب جهت سوار شدن معلولین ویلچر سوار به اتوبوس 
 پیش بینی فضای مناسب در داخل اتوبوس جهت جابه جایی ویلچر معلولین  

 وجود وسایل حمل و نقل مناسب جهت رفت و آمد معلولین ویلچری در ناوگان 
حمل و    نقل شهری )تاکسی های مجهز(

 شرایط مطلوب مناسب سازی در فضاهای شهری )میادین ـ معابر ـ خیابان ها(
 عرض حداقل 120 سانتی متری در پیاده روها  

به  نابینایان  عبور  پیاده روها جهت  در  برجسته  و  سکه ای  موزاییک های  نصب   
80سانتی متر   حداقل  عرض 

 عدم وجود اختالف سطح بین پل ارتباطی پیاده رو و سواره رو  
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 عدم وجود مانع در پیاده رو  
 عدم وجود مانع و پوشش مناسب کف پیاده روها از مصالح سخت و غیرلغزنده  

 پیش بینی پل ارتباطی بین پیاده رو و سواره رو حداقل در هر 50 متر  
 خط کشی قابل تشخیص جهت تردد معلولین خصوصاً نابینایان در محل عبور عابر 

پیاده  
 عدم وجود جزیره های وسط خیابان در محل خط کشی عابر پیاده  

 ارتفاع حداقل 210 سانتی متر جهت پیش آمدگی ها مانند )تابلو، عالئم و سایه بان 
مغازه ها(

 غیر لغزنده بودن سطوح پل ارتباطی  
 وجود دو پارکینگ ویژه معلولین در هر 500 متر در کنار خیابان اصلی با نصب 

عالمت مخصوص 
 اختصاص بخشی از فضای پارکینگ های عمومی برای معلولین جسمیـ  حرکتی  

 نصب تلفن های عمومی و صندوق پست با حداکثر 100 سانتی متر ارتفاع
 سایر موارد

از آنجایی که پاسخ سؤاالت 1 و 2 به عنوان فعالیت از هنرجویان خواسته شده است، 
ضروری است که پاسخ کافی از جانب هنرآموز ارائه نشود تا هنرجویان خود به پاسخ 

مناسب دست یابند.

در انتها و پس از جمع آوری نتایج فعالیت ها، زمانی را به جمع بندی و تكمیل نمودن 
مطالب اختصاص دهید.

طرح درس:

زمان اختصاص یافتهعنوان درس

5 درصدمقدمه
15 درصدسؤال

فعالیت16
15 درصدبحث در گروه
35 درصد برای کل گروه هاارائه نظرات
20 درصدبحث کالسی

10 درصدجمع بندی

شئونات اجتماعی

توجه

توجه
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پاسخ سؤال 1: در پاسخ به این سؤال موارد طرح شده در کتاب همراه هنرجو که 
در هدف برقراری ارتباط و ارائه خدمات آمده است باید مدنظر قرار گیرند.

پاسخ سؤال2: جانبازان و ایثارگران پشتوانه بزرگ جامعه و انقالب اسالمی هستند 
و دین بزرگی بر گردن جامعه ما دارند. آنان اگرچه سالمتی خود را از دست داده  
و ممکن است دستی یا پایی در بدن نداشته باشند، ولی همچنان علمداران این 
انقالب هستند. بنابراین از جایگاه و منزلت واالیی در اجتماع باید برخوردار باشند. 
بر عموم شهروندان و مسئولین  آنها  حفظ منزلت اجتماعی و توجه به شخصیت 

الزم است.

انجام این فعالیت مستلزم این است که نتایج فعالیت های انجام شده در برقراری 
ابتدا به  باید  ارائه خدمات، به همان گروه ها بازپس داده شود. هر گروه  ارتباط و 
نیز  ارائه خدمات و  ارتباط و  برقراری  انجام شده در  یادآوری فعالیت های  منظور 
ارائه ایده های جدید در رعایت شأن اجتماعی افراد دارای معلولیت، به بحث داخل 
گروهی بپردازند. سپس کلیه گروه ها نظرات خود را ارائه دهند و بعد از آن بحث 

کالسی راجع به کلیه نظرات صورت پذیرد.

فعالیت 16

جمع بندی نهایی را باید با توجه به مسائل جا مانده و ایده های ارائه شده انجام دهید.

کرامت انسانی و آداب معاشرت اجتماعی
طرح درس:

زمان اختصاص یافتهعنوان درس

5 درصدمقدمه

10 درصدسؤال 1

10 درصدسؤال 2

10 درصدسؤال 3

فعالیت 18

10 درصدبحث در گروه

25 درصد برای کل گروه هاارائه نظرات

15 درصدبحث کالسی

15 درصدقسمت دوم فعالیت 18
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پس از تهیه فهرست کلمات یا عبارات منفی، جدولی با کلمات یا عبارات دارای بار 
معنایی مثبت جایگزین با آنها مانند زیر تهیه گردد:

واژگان یا عبارات دارای بارمعنایی 
منفی

واژگان یا عبارات دارای بارمعنایی مثبت 
جایگزین

افراد دارای معلولیتناتوان، معلول، افلیج و ...

پارکینگ قابل دسترسیپارکینگ معلولین

ورودی قابل دسترسیورود معلولین

فردی که از ویلچر استفاده می کند، محدود به ویلچر
استفاده کننده از ویلچر

انجام این فعالیت مستلزم این است که نتایج فعالیت های انجام شده در برقراری 
به  ابتدا  باید  داده شود. هر گروه  بازپس  به همان گروه ها  ارائه خدمات  و  ارتباط 
نیز  و  ارائه خدمات  و  ارتباط  برقراری  انجام شده در  یادآوری فعالیت های  منظور 
ارائه ایده های جدید در رعایت شأن اجتماعی افراد دارای معلولیت، به بحث داخل 
گروهی بپردازند. سپس کلیه گروه ها نظرات خود را ارائه دهند و بعد از آن بحث 

کالسی راجع به کلیه نظرات صورت پذیرد.

فعالیت 18

این فهرست باید حداقل شامل کلماتی مانند موارد زیر که دارای بار معنایی منفی 
و یا نشانه ترحم هستند، باشد:

غیرطبیعی، رنجور، سربار، ناقص، بدشكل، ناقص العضو، افلیج، قربانی، علیل

پاسخ سؤال 1 و 2:در پاسخ به این سؤاالت موارد طرح شده در کتاب همراه هنرجو 
که در برقراری ارتباط و ارائه خدمات آمده است باید مد نظر قرار گیرند.

پاسخ سؤال 3: حضرت ابوالفضل العباس )ع( جانباز تاریخ انسانیت است، فداکاری ها 
تاریخ بشر مانندی ندارد. حضرت راه و  ایشان در صحنه کربال در  و رشادت های 
رسم عاشقی و شیوۀ جانبازی را به همه آموخت. با هنرجویان در مورد وقایع دفاع 

مقدس، دالوری ها و شجاعت های جانبازان در کالس گفت وگو کنید.
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همچنین به منظور حفظ کرامت افراد دارای معلولیت باید به موارد زیر مبادرت 
کرد:

 اجتناب از برچسب زدن
 تأکید بر توانایی به جای ناتوانی

 اجتناب از سوء تعبیر
 اجتناب از کاربرد کلمات بیمار و رنجور

در نهایت در مکالمه با افراد دارای معلولیت باید طبیعی برخورد نمود.
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ارزشیابی شایستگی انجام خدمات ویژه برای افراد معلول

شرح کار: 
1ـ تعیین نوع معلولیت

2ـ انتخاب تجهیزات کمک توان بخشی متناسب با نوع معلولیت تعیین شده و ارائه توضیحات تکمیلی
3ـ خدمت رسانی و برقراری ارتباط با رعایت اصول ایمنی، شأن اجتماعی، کرامت انسانی و آداب معاشرت 

اجتماعی و توجهات زیست محیطی و نیز ارائه توضیحات تکمیلی برای هر یک از موارد

استاندارد عملكرد:
خدمت رسانی به افراد دارای معلولیت براساس تعاریف سازمان بهزیستی کشور

شاخص ها:
ـ بر اساس تعاریف سازمان بهزیستی کشور

ـ بر اساس نوع معلولیت تعیین شده و محتوای کتاب درسی 

شرایط انجام کار:
اساس  )بر  شده  مناسب سازی  و  کمک توان بخشی  تجهیزات  به  مجهز  آموزشی  کارگاه  آزمون:  محل  ـ 

کشور( بهزیستی  سازمان  تأیید  مورد  دسترسی  استانداردهای 
ـ مدت آزمون: به ازای هر دانش آموز 30 دقیقه

ـ اخذ آزمون به صورت انفرادی یا دو نفره
ابزار و تجهیزات:

ـ تجهیزات کمک توان بخشی 
ـ کارگاه مناسب سازی شده

معیار شایستگی: 

حداقل نمره مرحله کارردیف
قبولی از 3 

نمره 
هنرجو

2تعیین نوع معلولیت1
1انتخاب تجهیزات کمک توان بخشی2
1خدمت رسانی3

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات 
زیست محیطی و نگرش:

افراد دارای  به  نیاز  ارائه خدمات مورد  ایمنی در  1ـ رعایت نکات 
لیت معلو

2ـ رعایت اصول زیست محیطی هنگام ارائه خدمات به افراد دارای 
معلولیت

معاشرت  و    آداب  انسانی  کرامت  اصول  اجتماعی،  شأن  رعایت  3ـ 
معلولیت دارای  افراد  به  ارائه خدمات  در  اجتماعی 

2

*میانگین نمرات

*  حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.
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فصل 5
کنترل خطوط اتوبوس رانی شهری
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جدول بودجه بندی )کنترل خطوط اتوبوس رانی(

سه
رئوس محتوافصلواحد یادگیریجل

زمان )ساعت(

عملینظری 

5کار با نقشه1

11کار با نقشه و یافتن نقاط قابل دسترسی

11آشنایی بامقیاس و محاسبه فاصله روی نقشه

12ارائه گزارش کار با نقشه در کالس توسط هنرجویان

2
برنامه ریزی خطوط 

اتوبوس رانی 
درون شهری

5

بیان اهمیت برنامه ریزی خطوط اتوبوس رانی 
ـ0/5درون شهری

مفاهیم برنامه ریزی خطوط اتوبوس رای 
ـ1/5درون شهری

4ـانجام فعالیت کارگاهی 1

1ـانجام ارزشیابی مرحله اول

جدول زمان بندی 3
5اتوبوس ها

ـ2آموزش تهیه و تدوین جدول زمان بندی اتوبوس ها

تکمیل و تهیه زمان بندی اتوبوس ها توسط 
4ـهنرجویان

2ـارزشیابی مرحله دوم )در پایانه(

4

شرایط کار در 
پایانه های اتوبوس رانی 

درون شهری 
5

ـ1بیان شرایط پایانه ها

11بحث دربارۀ شرایط کار در پایانه ها

مدیریت عرضه 
و تقاضای سفر 

درون شهری
5

11تعریف عرضه و تقاضا )نمایش فیلم(

مدیریت تقاضای سفر )معرفی سامانه حمل و نقل 
ـ1هوشمند(

2ـانجام فعالیت کالسی
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65ـ برآورد تقاضای سفر5

ـ0/5بیان ضرورت برآورد تقاضای سفر

ـ2/5آموزش روش های برآورد تقاضای سفر

3ـفعالیت کارگاهی 3

1ـارزشیابی مرحله سوم )در پایانه اتوبوس رانی(

6
7ـ سامانه های کنترل 
خطوط اتوبوس رانی 

شهری
5

ـ0/5تعریف سامانه کنترل خطوط اتوبوس رانی

11ویژگی های سامانه کنترل خطوط اتوبوس رانی

11اجزای سامانه کنترل خطوط اتوبوس رانی

2ـانجام فعالیت های کالسی این بخش

3ـفعالیت کارگاهی 4

2ـارزشیابی مرحله چهارم )در پایانه اتوبوس رانی(

8  ـ قوانین و مقررات 7
بیان قوانین و تخلفات و چگونگی پیگیری و انواع 5حمل و نقل همگانی 

22مجازات قانونی در حوزه حمل و نقل همگانی

9ـ ثبت و بررسی آمار و 8
5مستندسازی

اهمیت، ضرورت و کاربردهای ثبت آمار و 
21مستندسازی

انواع گزارش هایی که براساس آمار مختلف تهیه 
21می شود

1/50/5ارزشیابی پایانیارزشیابی

2436مجموع
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جدول طرح درس واحد یادگیری کنترل خطوط اتوبوس رانی شهری

طرح درس 

ابزار و تجهیزاتروش ارائهموارد قابل ارائهزمانبخش

10 % مقدمه

اهمیت حمل و نقل 
همگانی و برنامه    ریزی و 

مدیریت سفرها 

ـ طرح پرسش و دادن 
فرصت برای پاسخ 

توسط هنرجو
ـ تأیید یا اصالح پاسخ 

توسط  هنرآموز

کتاب درسی و تجهیزات مشخص 
شده در کتاب درسی

40 %سرفصل

 1ـ نقشه خوانی
 2ـ برنامه ریزی خطوط 
اتوبوس رانی درون شهری

 3ـ شرایط کار در پایانه های 
اتوبوس رانی شهری

 4ـ مدیریت عرضه و تقاضای 
درون شهری

ـ سامانه های کنترل خطوط  5 
اتوبوس رانی شهری

 6  ـ قوانین و مقررات حمل و 
نقل همگانی

 7ـ ثبت و بررسی آمار و 
مستندسازی 

ـ ارائه مطلب با استفاده 
از پاورپوینت

ـ طرح پرسش
ـ تشریح     

موضوع          با   استفاده از 
روش سخنرانی

سخت افزار )رایانه، ویدئو   پروژکتور 
و پرده نمایش( و نرم افزار پاورپوینت 
تهیه  اسالیدهای  نمایش  جهت 

شده

45 %فعالیت

علمی  بازدید  انجام  1ـ 
و  اتوبوس رانی  پایانه  از 
بازدید از ایستگاه ها و نحوه 

خطوط برنامه ریزی 
2ـ  انجام فعالیت کالسی و 

تکمیل جدول 

کار  محیط  در  ـ حضور 
واقعی

و  ایستگاه ها  مشاهده  ـ 
پایانه ها

ـ برنامه ریزی خطوط در 
شرایط واقعی 

ـ وسیلۀ نقلیه جهت رفت و آمد 
هنرجویان به محل بازدید
ـ چک لیست طراحی شده

ـ جدول طراحی شده در کتاب 
درسی

در  شده  معرفی  نرم افزارهای  ـ 
کتاب

5 %جمع بندی
نتیجه گیری از مطالب ارائه 

شده و بازدید انجام شده
بحث کالسی در خصوص 
یافته های بازدید علمی و 

جداول تکمیل شده
ماژیک و وایت برد
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مقدمه )معرفی(

در  خطوط  کنترل  شغل  تأثیر  و  همگانی  نقل  و  حمل  ضرورت  تشریح  به  ابتدا 
سفرهای  در  هنرجویان  تجربیات  از  و  شود  پرداخته  همگانی  نقل  و  حمل  نظم 
درون شهری استفاده کنید و از برخوردهای آنها با موارد نظم و بی نظمی در خطوط 

اتوبوس رانی جویا  شوید.

کار با نقشه

ابتدا از هنرجویان بخواهید نقشه را تعریف کنند و سپس کاربرد نقشه را برای یافتن 
نقاط قابل دسترسی مطرح کنید. هنرجویان بحث کنند که چرا برای کنترل خطوط 

به نقشه نیاز است.
نقشه انواع گوناگونی دارد و بسته به کاربردش به شکل متفاوتی نشانه گذاری می شود.
آماری،  امالکی،  ثبت  از   :   مسطحاتی،  توپوگرافی،  عبارت اند  نقشه ها  از  انواعی 
است.  ژئوفیزیکی  و  زمین شناسی  گیاه شناسی،  تاریخی،  شهرسازی،  هواشناسی، 
عمده این طبقه بندی بر دو محور اصلی قرار دارد. یکی طبقه بندی از نظر مقیاس و 
دیگری طبقه بندی  از نظر محتوا، نیازی نیست هنرجو همه اینها را بداند، اما درباره 

انواع نقشه در کالس بحث کنید.
همچنین سعی کنید نقشه را روی نرم افزار و کاغذ با مشارکت هنرجویان بخوانید 

و نقاط مهم را روی آن پیدا کنید.
برای آموزش نرم افزار، با حضور در کارگاه رایانه، نرم افزار را بر روی صفحه نمایش 
باز کرده و بخش های مختلف آن و نحوه کارکردن با آن را برای هنرجویان توضیح 

دهید.
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نقشه خوانی

اطالعات  )باالخص  شهری  نقشه های  روی  از  اطالعات  استخراج  و  نقشه خوانی 
نقل( و  حمل  به  مربوط 

در رابطه با به کارگیری نقشه به منظور مسیریابی وسایل حمل و نقلی گوناگون و 
استفاده از آنها برای انجام سفر درون شهری توضیحات مختصری ارائه گردد.

پاسخ 
فعالیت1

انواع مقیاس نقشه در شهرسازی :
در  1:2000،1:5000،1:25000،1:50000،1:250000ـ   ،1:1000  ،1:500
هزارم،  یک  مقیاس  در  و  سانتی متر   10 برابر  سانتی متر،  یک  دهم،  یک  مقیاس 

است. زمین  روی  سانتی متر  هزار  یک سانتی متر، 

پاسخ 
فعالیت2

نقاط مهم روی یک نقشه شهری مانند فعالیت 1 شناسایی و دسته بندی شوند.
پاسخ 

فعالیت2

مثال نقاط قابل دسترسی

ـ ایستگاه اتوبوس ولیعصر)عج( ـ  صادقیه
ـ ایستگاه های مترو  میدان ولیعصر )عج(

نقاط مربوط به حمل و نقل

ـ مرکز رایانه ایران
ـ مرکز رایانه ایرانیان

نقاط مربوط به مراکز تجاری و خرید

ـ وزارت دادگستری
ـ سفارت عراق  

نقاط اشتغال و اداری

ـ سینما قدس نقاط فرهنگی و ورزشی

ـ درمانگاه                         
ـ                                    

نقاط مربوط به مراکز درمانی و سالمت

خطوط  سرویس دهي  ساعت  و  مسافر  دقیق  تعداد  مدیریتي،  اولویت هاي  باید 
گرفت. نظر  در  نیز  را  خط(  هر  اتوبوس هاي  کار  پایان  و  آغاز  )ساعت 

پاسخ 
فعالیت5
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فصل5  : کنترل خطوط اتوبوس رانی شهری

برنامه ریزی خطوط اتوبوس رانی )جلسه2(
پس از اشاره و مروری بر اهمیت حمل و نقل همگانی، بحث کنید که یک کنترل کننده 
خطوط اتوبوس رانی چگونه می تواند رفت و آمد اتوبوس ها را برنامه ریزی و مدیریت 

کند و برای این کار به چه ابزارها و دانشی نیاز دارد.
مفهوم زمان سیکل و سرفاصله زمانی اعزام اتوبوس ها را با چندین مثال و از روی 
یک  راننده  نقش  یک  هر  بخواهید،  هنرجویان  از  می توانید  دهید.  توضیح  شکل 
اتوبوس فرضی را ایفا کنند و با رعایت سرفاصله زمانی اعزام، به نوبت از نقطه شروع 

حرکت کنند.
انجام فعالیت کارگاهی شماره 1 هماهنگ کنید  و  اتوبوس رانی برای  پایانه  با یک 

هنرجویان را برای انجام آن به پایانه ببرید.

ارزشیابي مرحله اول

مراحل کارردیف
شرایط عملكرد 

)ابزار، مواد، تجهیزات، 
زمان، مكان و ...(

نتایج 
ممكن

استاندارد )شاخص ها/ 
نمرهداوری/ نمره دهی(

1

نقشه خوانی 
و یافتن نقاط 

دسترسی

ـ نقشه خطوط و مسیرها
تعداد وسایل نقلیه

ـ رایانه
ـ زمان 30 دقیقه

ـ محل: سایت رایانه یا 
کالس مجهز به رایانه

جدول 
نقاط قابل
دسترس 
تهیه  
می شود

جدول با نقشه تطابق 
3دارد

جدول با نقشه کاماًل 
2تطابق ندارد

1جدول تهیه نشده است

شایستگی های غیرفنی، 
ایمنی، بهداشت، 

توجهات زیست محیطی 
و نگرش

ـ  استفاده از لباس مناسب 1
2ـ احترام به حقوق مسافران و 
رانندگان و پاسخگویی به موقع 
3ـ جلوگیری از فعالیت و تردد 

وسایل نقلیه آالینده
4ـ انجام به موقع وظایف

ـ رعایت 
می شود

ـ رعایت 
نمی شود

3رعایت همه موارد

2رعایت موارد 2 و 4

1رعایت بند 4
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⇒ زمان طی مسیر=  6:28 ـ 6:58=   30 دقیقه  
الف( زمان طی مسافت کل مسیر= زمان حرکت از مبدأـ زمان رسیدن به مقصد 

زمان  اختالف   = اوج صبح  زمان بندی  در  اتوبوس ها  ارسال  زمانی  فاصله  ب( سر 
میان دو اتوبوس پیاپی )مثاًل شماره 1 و2( =6:28- 6:53=25 دقیقه و به همین 

دقیقه اوج عصر =20  زمانی  ترتیب سرفاصله 

پاسخ 
فعالیت4

الف( زمان سیكل =75 دقیقه و  سرفاصله زمانی= 25 دقیقه
تعداد اتوبوس های مورد نیاز در ساعت3= 25÷ 75 )زمان بندی اوج صبح(

پاسخ 
فعالیت4

خالصه راهنمای تدریس جلسه 2

2ـ برنامه ریزی خطوط اتوبوس رانی درون شهری
  انجام هماهنگی های الزم با پایانه اتوبوس رانی و مسئول کنترل خط آن 

جهت انجام فعالیت کارگاهی 1
  پاسخ فعالیت 3: باید اولویت های مدیریتی، تعداد دقیق مسافر و ساعت 
سرویس دهی خطوط )ساعت آغاز و پایان کار اتوبوس های هر خط( را نیز 

در   نظر گرفت. 
ب( وقوع تصادف، خرابی اتوبوس ها، تأخیر رانندگان، رخدادهای ناگهانی و 

بحرانی مانند  بارندگی شدید، سیل یا توفان... 

جدول زمان بندی حرکت اتوبوس ها

از هنرجویان بپرسید با دانستن اطالعاتی همچون زمان سیکل و سرفاصله زمانی 
اعزام، چگونه زمان بندی خط را کنترل می کنند. وجود فرضی چندین اتوبوس و 
ایستگاه های یک خط را برایشان تشریح کنید، سپس از آنها بپرسید برای زمان بندی 

حرکت اتوبوس ها، این اطالعات را در چگونه جدولی ثبت می کنند؟
پس از آن نحوه محاسبه و ثبت اطالعات در جدول زمان بندی را برای هنرجویان 
زمان بندی  یا گروهی جدول های  فردی  به صورت  بخواهید  آنها  از  و  شرح دهید 

فعالیت های 4 و 5 را کامل کنند.
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فصل5  : کنترل خطوط اتوبوس رانی شهری

       شماره ایستگاه
شماره سفر

 1
)مبدأ(

2345 6
)مقصد(

16:286:346:426:496:536:58

26:536:597:077:147:187:23

37:187:247:327:397:437:48

عددقبلی 47:43
+6دقیقه

عددقبلی 
+8دقیقه

عددقبلی 
+7دقیقه

عدد قبلی 
+4 دقیقه

عدد قبلی 
+5 دقیقه

عددقبلی 58:08
+6 دقیقه

عددقبلی 
+8دقیقه

عددقبلی 
+7دقیقه

عدد قبلی 
+4 دقیقه

عدد قبلی 
+5 دقیقه

عددقبلی 68:33
+6 دقیقه

عددقبلی 
+8دقیقه

عددقبلی 
+7 دقیقه

عدد قبلی 
+4 دقیقه

عدد قبلی 
+5 دقیقه

عدد قبلی 78:58
+6 دقیقه

عدد قبلی 
+ 8 دقیقه

عدد قبلی 
+7 دقیقه

عدد قبلی 
+4 دقیقه

عدد قبلی 
+5 دقیقه

89:239:299:379:449:489:53

916:0016:0716:1516:2316:2816:33

1016:20
زمان 

قبلی+7 
زمان 
قبلی+8

زمان 
قبلی+8

زمان 
قبلی+5

زمان 
قبلی+5

1116:40
زمان 

قبلی+7 
زمان 
قبلی+8

زمان 
قبلی+8

زمان 
قبلی+5

زمان 
قبلی+5

1217:00
زمان 

قبلی+7 
زمان 
قبلی+8

زمان 
قبلی+8

زمان 
قبلی+5

زمان 
قبلی+5

زمان 1317:20
قبلی+7 

زمان 
قبلی+8

زمان 
قبلی+8

زمان 
قبلی+5

زمان 
قبلی+5

زمان 1417:40
قبلی+7 

زمان 
قبلی+8

زمان 
قبلی+8

زمان 
قبلی+5

زمان 
قبلی+5

زمان 1518:00
قبلی+7 

زمان 
قبلی+8

زمان 
قبلی+8

زمان 
قبلی+5

زمان 
قبلی+5

16
  

18:20
زمان 

قبلی+7 
زمان 
قبلی+8

زمان 
قبلی+8

زمان 
قبلی+5

زمان 
قبلی+5

بح
 ص

وج
ی ا

ند
ن ب

زما
صر

ج ع
 او

دی
ن بن

زما

جدول 
تكمیل شده 

2ـ5
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ارزشیابي مرحله  دوم  

شرایط کار در پایانه های اتوبوس رانی 
درون شهری )جلسه 4(

برای آشنایی هنرجویان با شرایط پیچیده کار در یک پایانه از فیلم و تصویر استفاده 
کنید و سپس از تجربه آنها در هنگام گذر از پایانه ها جویا شوید. یکی از موارد مهم 

بحث رعایت نکات ایمنی مانند استفاده از لباس های شبرنگ و روزرنگ می باشد.

تقاضای سفر  و  مدیریت عرضه 
درون شهری )جلسه 4(

توجه  کنید.  برای هنرجویان روشن  را  تقاضا  و  مفهوم عرضه  فیلم  نمایش یک  با 
هنرجویان را به تعداد مسافران، تعداد اتوبوس ها و تعداد مسافرانی که در ساعت های 
اوج )شلوغ( نمی توانند به اتوبوس مورد نظر خود دسترسی داشته باشند، جلب کنید. 
اتوبوس ها و دیگر زیرساخت های سیستم حمل و نقل همگانی )از جمله ایستگاه ها و 

تهیه جدول های زمان بندی حرکت اتوبوس ها
راهنمایی هنرجویان و بیان طرح درس نحوۀ تهیۀ جدول زمان بندی حرکت 

اتوبوس های یک خط اتوبوس رانی دلخواه 
در صورت لزوم، انجام هماهنگی های الزم با سازمان ها و ادارات ذیربط جهت انجام 

فعالیت کارگاهی1 )عملی( 
ارائۀ نكات ایمنی به هنرجویان و الزام اکید به رعایت آن

فعالیت
کارگاهی2

ف
مراحل کارردی

شرایط عملكرد )ابزار، 
مواد، تجهیزات، زمان، 

مكان و ...(
نتایج ممكن

استاندارد )شاخص ها/ 
رهداوری/ نمره دهی(

نم

2

برنامه ریزی 
و 

زمان بندی 
وسایل نقلیه

ـ نقشه خطوط و مسیرها
تعداد وسایل نقلیه

ـ رایانه
ـ زمان 60 دقیقه

ـ محل: پایانه 
اتوبوس رانی

جدول زمان بندی 
تهیه می شود

جدول زمان بندی 
تهیه نمی شود

 Time shift جدول تهیه با
3مطابقت دارد

 Time shift جدول تهیه با
2مطابقت ندارد

1جدول تهیه نشود
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فصل5  : کنترل خطوط اتوبوس رانی شهری

شیوه های  و  زیرساخت ها  ظرفیت  حمل ونقل:  سیستم  در  عرضه  تعریف  الف( 
زمانی  دورۀ  یک  در  و  مشخص  جغرافیایی  محدوده  یک  در  حمل ونقل  مختلف 
تعریف شده، میزان عرضه در سیستم حمل ونقل را مشخص می کند. عرضه اغلب 
برحسب زیرساخت ها )ظرفیت(، خدمات )تواتر و تعدد زمانی( و شبكه )پوشش( 

می شود. بیان 
ب( تقاضای سفر: نیاز به جابه جایی، چه محقق بشود یا نه، و چه برآورده بشود یا 
نه را تقاضای سفر می نامند. تقاضا برحسب تعداد افراد و حجم جابه جایی در واحد 

زمان و مكان بیان می شود.
پ( تعادل عرضه و تقاضای سفر زمانی رخ می دهد که همه تقاضای مسافران در 
زمان مناسب پاسخ داده شود، یعنی تعداد و زمان بندی ناوگان به گونه ای تعریف 

شده باشد که هیچ سفری لغو نشود یا به تأخیر انجام نشود.

پاسخ 
فعالیت6

به  اتوبوس  هر  زمان بندی  جدول  و  خط  هر  مسیر  نمایش  عبوری،  خطوط  نام 
مسافران کمک می کند زمان و مسیر خود را مدیریت نمایند و ازدحام ایستگاه 

می کند. کمتر  را  خطوط  و 

پاسخ 
فعالیت7

مسیرهای در دسترس( مؤلفه های سیستم عرضه هستند. تعداد مسافران مهم ترین 
مؤلفۀ تقاضا است. هنرجویان هنگام تماشای فیلم باید مؤلفه های سیستم عرضه و 

تقاضا )زیرساخت ها و اجزای آن( را با راهنمایی هنرآموز شناسایی کنند.
در بخش مدیریت تقاضا، هنرجویان باید با روش هایی آشنا شوند که با استفاده از 
فناوری های نوین و الکترونیکی و بدون افزایش و گسترش زیرساخت ها می توان 

خطوط را کنترل کرد و تأخیر و نارضایتی مسافران را کاهش داد.

مدیریت عرضه و تقاضای سفر درون شهری: ارائه توضیح در رابطه با فیلم 
آموزشی

برآورد تقاضای سفر )جلسه 5(
و  کاستی  بدهید.  توضیح  آن  مدیریت  برای  سفر  تقاضای  برآورد  اهمیت  درباره 
آن  درباره  هنرجویان  با  و  بیان  را  مسافران  شمارش  روش های  از  هریک  برتری 
گفت وگو کنید. برای مثال، روش دستی اگرچه ارزان تر است اما بسیار زمان بر است 
و اغلب در شمارش خطا دارد. اگر در یک شهر بزرگ زندگی می کنید، از هنرجویان 
بخواهید درباره ایستگاه ها یا اتوبوس هایی که در آنها دستگاه های شمارش مسافر 

نصب بوده، صحبت کنند. آیا به این دستگاه ها دقت داشته اند؟
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گزارش تعداد مسافران
هنرآموز درخصوص نحوه تفسیر و بهره برداری از گزارش تعداد مسافران و نحوه 
همكاری هنرجویان به آنها توضیح دهد و همچنین رعایت نكات ایمنی را به آنها 

نماید. گوشزد 

فعالیت
کارگاهی 3

سامانه کنترل خطوط اتوبوسرانی )جلسه 6(
سودمندی و کاربرد سامانه کنترل خطوط اتوبوس رانی شرح داده شود. با نمایش 
شکل های کتاب و انواع گزارش های این سامانه از هنرجویان بخواهید نظر خود را 
درباره کاربرد هریک از بخش های این سامانه در مدیریت، برنامه ریزی و کنترل خط 

توسط متصدی کنترل خط بگویند.

ارزشیابي مرحله سوم

ره
نم استاندارد )شاخص ها/

داوری/نمره دهی( نتایج ممكن
شرایط عملكرد  )ابزار، 

مواد، تجهیزات، 
زمان، مكان و ...(

مراحل 
کار ف

ردی

3

تعــادل عرضه و  گزارش درباره 
تقاضای سفر در مبدأ خط تهیه 
شده است و تحلیل تعادل عرضه 

و تقاضا درست است

تعداد مســافران برآورد 
مسافران  نیاز  به  و  شده 

پاسخ داده می شود
تعداد مســافران برآورد 
موقع  به  اعزام  ولی  شده 
به  پاســخگویی  نباشد 

نیازها انجام شود
انجام  مســافر  بــرآورد 
پاســخگویی  و  نشــود 

ناقص باشد

ـ برنامه زمان حرکت
ـ حضور وسایل نقلیه

ـ امتحان در محل پایانه
ـ زمان 60 دقیقه

اجرای 
برنامه 
تردد 

خطوط 
وسایل 
نقلیه 3

2
گــزارش تهیه شــده، اما تعادل 
عرضه و تقاضا تحلیل و شناسایی 

نشده است

1 گزارش تهیه نشده است

دقت شود که ترجیحاً یک خط اتوبوس رانی شلوغ انتخاب شود و در ساعات تعیین 
شده، تعدادی از هنرجویان برای مسیر رفت و تعدادی دیگر برای مسیر برگشت کار 

برآورد حجم مسافر را انجام دهند.
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فصل5  : کنترل خطوط اتوبوس رانی شهری
ره

نم استاندارد )شاخص ها/داوری/
نمره دهی( نتایج ممكن

شرایط عملكرد  )ابزار، 
مواد، تجهیزات، زمان، 

مكان و ...(

مراحل 
کار ف

ردی

3
اساس شــاخص های کنترل  بر  گزارش 

شده تهیه می شود
گزارش تهیه 

می شود

گزارش 
ناقص یا تهیه 

نمی شود

ـ فرمت گزارش در اختیار 
باشد

مشخص  اطالعات  اقدام  ـ 
باشد

ـ زمان 60 دقیقه
تهیه 

گزارش 
عملکرد

42
اساس شــاخص های کنترل  بر  گزارش 
شــده تهیه شــده، اما آمار ارائه شده در 

آن کامل نیست

1
گزارش ها بدون توجه به شاخص ها تهیه 

شود

گزارش سامانه های کنترل خطوط پایانه
هماهنگی با پایانه برای انجام فعالیت و توضیح روش گزارش نویسی و بررسی گزارش های 

سامانه کنترل خطوط در پایانه.

فعالیت
کارگاهی4

ارزشیابی مرحله چهارم

قوانین و مقررات حمل و نقل همگانی )جلسه 7(
درباره قوانین و مقررات حمل   و    نقل همگانی و منابع آشنایی با این قوانین توضیح 
تخلفات  از  دیدن  آسیب  یا  برخورد  در  خود  تجربه  بخواهید  هنرجویان  از  دهید 
رانندگان را بیان کنند. الزم است در این بخش هنرجو از اثرات تخلف رانندگان و 

همچنین شیوه های تشویق و مجازات قانونی آگاهی یابد.
تأکید بر رعایت نکات ایمنی و روش های کار جمعی.

ثبت و بررسی آمار و مستندسازی
با  شود.  داده  توضیح  مستندسازی  روش های  آمار،  بررسی  و  ثبت  اهمیت  درباره 
هنرجویان بحث کنید که انواع گزارش را مثال بزنند و بگویند هرنوع گزارش به چه 

آمار و مستنداتی نیاز دارد.



ارزشیابی شایستگی کنترل خطوط اتوبوس رانی درون شهری

شرح کار: 
)تعیین یک خط اتوبوس رانی به عنوان مبنای ارزیابی(

الف( دریافت و بررسی برنامه سفر خطوط در پایانه اتوبوس رانی شهری )به صورت رایانه ای یا دستی(،
ب( ارزیابی تراکم مسافران در ایستگاه های مختلف خطوط مسافری با توجه به نقاط مهم قابل دسترسی 
از هر ایستگاه، ج( اصالح برنامه سفرهای وسایل نقلیه در شرایط خاص )مانند رخداد تصادف( یا یک روز 

تعطیل مانند اعیاد یا آخر هفته، د( مستندسازی و تهیه گزارش عملکردی خط و تخلفات احتمالی

استاندارد عملكرد:
کنترل  خطوط مسافری با استفاده از Time Shift بر اساس برنامه زمانی خطوط اتوبوس رانی و شاخص های 

کنترلی عملکرد افراد و شرکت های طرف قرارداد
شاخص ها:

الف و ب( جدول های زمانی حرکت وسایل نقلیه در خطوط تعیین شده، ج( زمان و محل های تجمع مسافران 
)مانند مدارس، دانشگاه ها، ادارات و ...(  د( انواع شرایط و موارد خاص که به اصالح برنامه نیاز است )ترافیک 
در مسیر، حوادث غیرقابل پیش بینی، مناسبت ها و ...(، هـ( شاخص های کنترل و عملکردی رانندگان و 

فرمت های تنظیم گزارش  

شرایط انجام کار:
 آزمون در محل یک پایانه مسافربری شهری انجام شود. زمان آزمون 120 دقیقه که 90 دقیقه عملی و 

30 دقیقه تئوری است.
ابزار و تجهیزات:

امکانات رایانه ای با نرم افزار نقشه )یا Google map( و دستگاه GPS و فرم های برنامه ریزی سفر، وسایل 
نقلیه و نقشه خطوط اتوبوس رانی مربوط به یک خط در اختیار قرار گیرد.

رایانه، فرم های تعرفه، نقشه های کاغذی یا دیجیتال، دستگاه GPS و نرم افزار مربوطه در صورت استفاده از رایانه

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

1نقشه خوانی و یافتن نقاط دسترسی1
2برنامه ریزی و زمان بندی وسایل نقلیه2
2اجرای برنامه تردد خطوط وسایل نقلیه3
1تهیۀ گزارش عملکرد4

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات 
زیست محیطی و نگرش:

1ـ استفاده از لباس مناسب
2ـ احترام به حقوق مسافران و رانندگان و پاسخگویی به موقع

3ـ جلوگیری از فعالیت و تردد وسایل نقلیه آالینده
4ـ انجام به موقع وظایف

2

*میانگین نمرات

*  حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.
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