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فصل 5

کنترل خطوط اتوبوس رانی درون شهری
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آیا تا به حال پی برده اید

آياميدانيدكهبرنامهريزيخطوطاتوبوسرانيدرونشهريچگونهانجامميشود؟
ازنرمافزارهايمسيريابيونحوۀكارباآنهاآگاهيداريد؟

مفاهيمعرضهوتقاضادرارتباطبابرنامهريزيحملونقلچهكاربرديدارند؟
كنترلخطوطاتوبوسرانيدرونشهريچهاهميتيدرحملونقلدرونشهريدارد؟

استاندارد عملکرد
 

كنترلترددخطوطاتوبوسرانیدرونشهریبااستفادهازنرمافزارترددخطوطاتوبوسرانیوبراساسبرنامه
زمانیخطوطاتوبوسرانیوشاخصهایكنترلیعملکردافراد

واحد یادگیری 5
شایستگی کنترل خطوط اتوبوس رانی شهری

كنترل،رصدونظارتبرعملکرِدخطوطمسافرِیدرونشهرینيازمنِدآشنايیباروشهاوابزارهايیاستكه
دراينفصلباآنهاآشنامیشويم.
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مقدمه 
يکيازنيازهايجوامعامروز،مديريتوبرنامهريزيسيستم
حملونقلمسافروكاالاست.سيستمحملونقلدر
دوبخشكاالومسافربهزيربخشهايیتقسيممیشود.
ازمهمترينزيربخشهايحملونقلمسافر،جابهجايی

درونشهریاستكهبهدودستةزيرتقسيمميشود:
نقلعمومی و موتوری؛شاملحمل نقل و ـحمل
مانندمتروواتوبوس،حملونقلنيمهعمومیمانند

تاكسیوحملونقلشخصی
ـحملونقلغيرموتوریمانندپيادهرويودوچرخه.
مهمترينشيوههايحملونقلموتوريعبارتانداز:

حملونقلهمگاني)عمومی(
حملونقلشخصي

خورشيدی(، سال1293 )آغاز: اول جهانی درجنگ
جابهجايیبارومسافردرايرانازطريقچهارپايانوسپس
باكالسکهوگاریانجاممیشد.گاریدرقشونكشی
روسهابهايران،شناختهشدودرشکهنيز،هديهآنهابه
افرادبانفوذبود.پادشاهونزديکاناودرروزگارقاجاربا

كالسکهيادليجانرفتوآمدمیكردهاند.
ازنخستينوسيلههایحملونقلهمگانیدرايران،
ماشيندودیبودكهتهرانرابهشهرریمتصلمیكرد.
يکشركت به را دودی ماشين امتياز شاه ناصرالدين
بلژيکیواگذاركردهبود،كهپسازمدتیبهدليلعدم
پذيرشمردم،اينخطترامواميانتهرانوریتعطيلشد.

درسالهایآغازينسدۀنوزدهمميالدی)سدهچهاردهم
خورشيدی(،همزمانباسرمايهگذاریروسهاواروپاييان
درايرانودرصنعتحملونقل،نخستيناتوبوسوارد
ايرانشد.اماچوندرآنسالهاِیقحطی،مردمتوانايِی
پرداخِتكرايةاتوبوسرانداشتند،شركِتروسیآنرابه

يکتاجرايرانیدررشتواگذاركرد.
همزمانباگسترشتقاضایسفردرتهران،صنايعمونتاژ
اتوبوسهای نخستين شد. راهاندازی ايران در اتوبوس
مونتاژشدهدرسال129۰خورشيدیدرتهرانآغازبه

كاركرد.
درسال129۸ودرزمانصدارتوثوقالدولهنارضايتی
مردمازحملونقلعمومیافزايشيافتودولتمصمم
شدباايجاديکاداره،بهسازماندهیونظمبخشيدنبه
حملونقلشهریبپردازدكهپسازمدتهابررسی،اين

ادارهدرشهرداری)بلديه(پايهگذاریشد.
شهرداریموظفشدقوانينیبرایآسانشدِنسفرهای
ميزان شامِل قانونها اين نمايد. وضع درونشهری
كرايهها،ساعتكاركرِدرانندگانوآييننامةانضباطیبود
واولينگامدراينراستا،دريافتپالِکشناسائیخودرو
بلديّه )رئيِس بوذرجمهری آقا كريم آن، از پس بود.
تهران(ناظمیبرایكنترلعملکردخطوطاتوبوسرانی
تعيينكرد.اينزمانرامیتوانآغازشکلگيرِیشغِل

متصدیكنترلخطاتوبوسرانیدانست.

شکل 1ـ5ـ ماشین دودِی تهرانـ  شهر ری )در ایستگاه متروی شهر ری نگهدای می شود(
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برايافزايشسهمحملونقلهمگانیدرسفرهايدرون
شهري،الزماستتااقداماتيبرايبهبودوگسترش
سيستمهایحملونقلهمگانيانجامشود.ازجمله
میتوانبهگسترشزيرساختها،پوشششبکه،امکانات
وسيلةنقليةهمگانیوتعدادناوگاندردسترساشارهكرد.
يکیازفعاليتهايموردنيازبهبودحملونقلهمگاني،
به شهری اتوبوس رانی  خطوط  برنامه ریزی  و  کنترل 
صورتمناسبوكارآمداستكهميتواندسطحكيفی
خدماتوگرايشمردمبهاستفادهازاينشيوۀحملو

نقلراافزايشدهد.

نقلهمگانی و بهسايروسايلحمل نسبت اتوبوس
مزايايیدارد؛ازجملهاينکهبرایراهاندازیاتوبوسنياز
بهسرمايهگذاریكمتریاستواينوسيلةنقليهدر
مقايسهباديگرسيستمهایحملونقلهمگانیمانند
مترو،بهمسيرخاصیوابستگینداردوازاينروسادهتر
قابلتوسعهوتغييراست.عالوهبراين،اتوبوسباتوجه
وسايل با مقايسه در سرنشينان، تعداد ميانگين به
حملونقلشخصی)خودروهایشخصی(سطحبسيار
كمتریازخيابانهاوفضایشهریرااشغالمیكند.

وظایف متصّدی کنترل خطوط اتوبوس رانی 

گرچهممکناستبرخیوظايفمتصدیكنترلخط،بستهبهشلوغیواهميتپايانههاياخطوط،متفاوت
باشد،اّمامهمترينوظايفیكهازمتصّدیكنترلخطانتظارمیرود،مواردزيراست:

نظارتبررفتوآمداتوبوسهادرخطوط،مطابقباجدولزمانبندیخط
تهيةگزارشكمبودهاومشکالتخطوارائهبهرئيسپايانه

نظارتبرنگهداریوتعميراِتاتوبوسهايابرنامههایتعميراتیشركتهایپيمانکار
ثبتونظارتبرورودوخروجاتوبوسهاازپايانهوايستگاهها

نظارتبرحضوروغيابومرخصیرانندگان
تخصيصاتوبوِسفوقالعادهدرصورتخرابیاتوبوسياغيبِترانندۀخط

...
بنابروظايفنامبردهدرباال،میتواننتيجهگرفتمتصدیكنترلخط،بيشازهرچيزبهفعاليترانندگان
وعملکرداتوبوسهایخطوشرايطعمومیپايانهنظارتمیكند.همچنينممکناست،متصدیآمارپايانه

ياكارگرانزيرنظراومشغولبهكارباشند.

خطوط اتوبوس رانی درون شهری
درشهرهایبزرگعالوهبرخطوطاتوبوسرانیمعمولكهممکناستهرنقطهایازشهررابهنقطةديگری
ازويژگیهایخطوطتندرومیتوانبه اتوبوسرانیتندروBRT(1(نيزوجوددارد. متصلكنند،خطوط

مواردزيراشارهكرد:

1- Bus Rapid Transit
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اصلیترينويژگیهایيک از مسیر ویژه:يکی 
سامانهاتوبوستندرواختصاصيکخطويژهبهآن
ازترافيکشهریفعاليتكند. بتواندفارغ استكه
اينكارموجبمیشودهمسرعتاتوبوسهاافزايش
سرعت، افزايش وجود با تصادف خطر هم و يابد
كاهشبيابد.ومزيتديگراينكارايناستكهحتی
مسير اين در میتوانند نيز غيرحرفهای رانندگان

كنند. حركت
پوشش کامل:دراينصورتعالوهبرمسيرويژه
آنها میشود. گرفته نظر در اتوبوسها اين برای كه
سطح خيابانهای تمام از نياز صورت در میتوانند

استفادهكنند. نيز شهر
سطح سامانه اين صورتیكه در باال: کارایی  
زيادیازشهرراپوششبدهدمیتواندحجمزيادی
در حتی و ممکن زمان كمترين در را مسافرين از
كند. جابهجا كم هزينه با و سنگين ترافيک زمان
درصورتیكهيکیازمواردباالدراينسامانهرعايت
نشود،سامانةاتوبوستندرونمیتواندكارايیالزمرا



1ـ نقشه خواني 

نقشةصفحةبعدبخشیازنقشةشهرتهراناست.باتوجهبهآنبررویروشهایممکِنسفرازدبيرستان
پسرانةشهيدمطهریبهايستگاهمتروميدانوليعصربحثكنيد.پيکانهانشانگرجهتترافيکیخيابانهاو

معابرند؛بهيکطرفهبودنآنهادقتكنيد.

باشد. داشته
سامانة اتوبوس: به  دادن  اولویت  سامانۀ  
اتوبوسهادرتقاطعهابهاينشکل اولويتدادنبه
حتی اتوبوس شود موجب حركتی اگر كه میباشد
كند، حركت تأخير راهنمايیبا شدنچراغ سبز با
شمال به میخواهد كه نقليهای وسيله حركت
تا میشود، انجام تأخير با كند حركت جنوب يا
ديگر نقلية وسايل و كند حركت بهراحتی اتوبوس
حسگرهايی منظور اين برای نشوند. حركتش مانع
دراتوبوسوچراغراهنمايیگذاردهمیشودتاچراغ
شود. مطلع اتوبوس يک شدن نزديک از راهنمايی
ایستگاه ها:ايستگاههایسامانههایتندرونيزبا

ديگرايستگاههامتفاوتاند.
هزينة كيفيت، با تندروی اتوبوس سامانههای در
مثاًل میكنند. ايستگاهها ساخت روی بر زيادی
ساختايستگاههايیبابدنةشيشهایوبااتاقکهايی
بيشتری هزينة اطالعرسانی، يا بليط فروش ويژۀ

دارد. معمولی ايستگاههای ساخت به نسبت
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ـ  5  ـ نقشۀ شناسایی نقاط قابل دسترس در یک نقشه شکل ٢

جدول شماره 1ـ5ـ برخی از مهم ترین نقاط
 قابل دسترسي بر روي نقشه هاي شهري

مثال نقاط قابل دسترسی

ـپايانههایاتوبوسرانيـ
ـايستگاههایمتروـ

ـ
ـ

نقاطمربوطبهحملونقل

ـپاساژهاـ
ـبازارهاـ

ـ

تجاری مراكز به مربوط نقاط
خريد و

ـاداراتدولتيوخصوصيـ
ـ
ـ

نقاطاشتغالواداری

ـورزشگاههاـ
ـ

نقاطفرهنگیوورزشی

ـبيمارستانهاـ
ـ

درمانی مراكز به مربوط نقاط
سالمت و

N
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نقشهچيستوچههنگامیبهآننيازپيدامیكنيم؟
بهنظرشمانقشههایمورداستفادهبرایاهداف
تهيه بايکمقياسيکسان و نوع گوناگون،دريک

دارند؟ مختلفی انواع يا میشوند
يکنقشةشهریچهكمکیبهشناختماازشهرو

سيستمهایحملونقلیموجوددرآنمیكند؟
شهری، نقشة يک روی از میبينيد كه همانطور

)كاربریهاِی دسترسی قابل نقاط و مفيد اطالعات
زمين(متفاوتیاستخراجمیشود؛مثاًلبااستفادهازآن
میتوانازوجودنقاطوكاربریهایمسکونی،تجاری،
همچنين كرد. پيدا اطالع غيره و آموزشی اداری،
میتواناسامیخيابانها،معابروجهتترافيکیآنهارا
استخراجكرد.تمرينهایزيرراانجامدهيدتابيشتربا

اينموضوعآشناشويد.

نقشههادارایمقياسهایمتفاوتیهستندكهازآن
برایاندازهگيریمسافتواقعِیمابيندونقطهاستفاده
میشود.مقياسنقشه،نسبتطولاندازهگيریشده
برروینقشهبهطولافقیمشابهبررویزميناست؛
برايمثالدريکنقشهبامقياس1به1۰۰)نقشهبا
مقياسيکصدم(،يکسانتیمتربرروینقشهبرابربا

يکمتربررویزميناست.

هرچهمقياسنقشهكوچکترباشد،طولاندازهگيری
شدهبررویآن،باطولبزرگتری)بيشتری(برروی
از اطالعات صحيح استخراج برای برابراست. زمين
روینقشههایشهری،اطالعازچهارجهتاصلیو
مقياسنقشهضروریاست.معموالًبرروینقشهها،
شمالجغرافيايیراباحرفN)حرفآغازينكلمة
التينNorth،بهمعنیشمال(مشخصمیكنند.

بااستفادهازنقشةصفحةقبل،نقاطقابلدسترسِیمختلفموجوددرآنراهمانندجدول1طبقهبندی 1

كرده،برایهركدامنمونههايیذكركنيد.
دركالسدرسوباهمکاریديگرهنرجويان،جدول1راتکميلكنيد. ٢

بابهرهگيریازمنابعكتابخانهایواينترنتی،انواعمقياسنقشهرابهطوركاملبيانكنيدوبگوييد 1

درنقشههاييبامقياسيکدهمويکهزارم،يکسانتیمتربرروینقشهچندمتربررویزميناست.
باهمفکریهمكالسيهايخودمهمتريناطالعاتونقاطمربوطبهحملونقلراازرویيکنقشة ٢

شهریپيداكنيدوبهصورتگزارشدركالسارائهدهيد.

فعالیت 
کالسی 1

فعالیت 
کالسی ٢

2ـ مسیریابی روی نقشه  

درشکل3ـ5تصويریازصفحهنقشةسايتگوگل
از شناسايیشده مسيرهای و )Google Maps(
پارکاللهتاميدانولیعصررامشاهدهمیكنيد.در
اينسايت)ونرمافزارگوگلمپسكهنامآنبهمعنی
نقشههایگوگلاست(ابزارهايیبرایمشخصكردن
نشانیمبدأومقصددارد.همچنينباانتخابنشانههای

از بههريک مسيرمربوط
وسايلنقليهراشناسايیكنيد.افزونبراين،گوگلمپس
میتواندازدحاممسيررانشاندهد.همانطوركهدر
شکل3ـ5میبينيد،مسيرمربوطبهخودرویشخصی
5 آن از گذر زمان و است نقشه1/۸كيلومتر روی
ساعتهای در مسير يک از گذر زمان است. دقيقه
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مپس گوگل نرمافزار است. متفاوت روز مختلف
دادههایماهوارهایرادرلحظهازترافيکخيابانها

ثبتمیكندوبراساسآندادههازمانگذرواقعی
میدهد. نمايش را

نمایش مسیر 
خودروی شخصی

)Google maps( ـ 5 ـ نقشۀ مسیریابی با استفاده از سایت یا نرم افزار گوگل مپس شکل ٣

شركتاتوبوسرانیتهرانوبسياریازشهرهایكشورنيزازسامانةمسيريابمشابهیبرخورداراستكهبه
همينشيوهمیتوانازآنهابرایمسيريابیاستفادهكرد.

مبدأ را در 
اینجا بنویسید

مقصد را در 
اینجا بنویسید

نمایش پیاده راه
نمایش مسیر 
اتوبوس/ مترو
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3ـ  برنامه ریزي خطوط اتوبوس راني درون شهري 
تصويرزيرچهچيزيرانشانميدهد؟ 		

فکرمیكنيدعدماستفادهازاتوبوسبرایجابهجايیوانجامسفردرونشهریممکناستچهمشکالتی 		
رابهبارآورد؟

مراحل کارردیف
شرایط عملکرد

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

استاندارد )شاخص ها /  نتایج ممکن
نمرهداوری /نمره دهی(

1
نقشهخوانی
ويافتننقاط

دسترسی

ـنقشةخطوطومسيرها
تعدادوسايلنقليه

ـرايانه
ـزمان3۰دقيقه

ـمحل:سايتكامپيوترياكالسمجهز
بهكامپيوتر

جدولنقاطقابل
دسترستهيه

ميشود.

جدولنقاطقابل
دسترستهيه

نميشود.

جدولبانقشهكاماًل
3تطابقدارد

جدولبانقشهكاماًل
2تطابقندارد

1جدولتهيهنشدهاست

شايستگیهای
غيرفنی,ايمنی,
بهداشت،توجهات
زيستمحيطیو

نگرش

 1ـاستفادهازلباسمناسب
2ـاحترامبهحقوقمسافرانورانندگان

وپاسخگوييبهموقع
3ـجلوگيريازفعاليتوترددوسايل

نقليةآالينده
4ـانجامبهموقعوظايف

ـرعايتميشود

ـرعايتنميشود

3رعايتهمهموارد

رعايتموارد2و4  2

1رعايتبند4

ارزشیابی مرحلة اول 
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اتوبوسيکیازوسايلحملونقلعمومیدرشهرهای
پرجمعيتاست.عملکردمناسباتوبوسهایهرخط،
مستلزمبرنامهريزیدقيقبرایشبکةخطوطاتوبوسرانی
است.بهاينمنظوربايدآمارگستردهایراجمعآوريكرد

كهعبارتاستاز:
هرخط،طول پوشش تحت ايستگاههای اطالعات 
خط،فاصلةبينايستگاهها،موقعيتايستگاهنسبتبه
تقاطع،نوعايستگاه)كنارخيابان،دارایفرورفتگی(،
تقاضایسفِرهرايستگاهدرهراعزام،زمانتوقف،زمان

سفروزمانتخليةاتوبوس.
بااستفادهازايناطالعاتمیتوانتمامیايستگاههای
خطوطموردنظرراازلحاظظرفيت،تحليلوبررسی

كردوبرایهمةخطوطبرنامهريزیانجامداد.
1ـ٣ـ برنامه ریزي خطوط چگونه انجام مي شود؟

برايبرنامهريزیبهترخطوطاتوبوسرانیبايدظرفيت
ايستگاههایپرتراكمرابراساسگامهايزيرتحليل
كرد.ظرفيتيکايستگاه،يعنيتعداداتوبوسهايي
كهدريکساعتامکانتوقفدرآنايستگاهرادارند.

ـازهرايستگاهچهخطوطیعبورميكنند؟
ـتواترهرخط)فواصلزمانیاعزاماتوبوسهایهر

خط(درايستگاهچقدراست؛يعنيدرطوليکساعت
چهتعداداتوبوسازآنايستگاهاستفادهمیكنند)تواتر

خطدرايستگاه(؟
درصورتیكهظرفيتايستگاهبرابرباتواترايستگاه
يابيشترازآنباشد،ايستگاهبامشکلمواجهنيست
وشرايطآنقابلقبولگزارشمیشود.درغيراين
صورتظرفيتايستگاهپاسخگويتواترخطوطعبوري
ظرفيت افزايش براي بايد و نيست ايستگاه آن از

يافت. راهکارهايی ايستگاه
٢ـ٣ـ مفاهیم برنامه ریزي خطوط اتوبوس راني

زمان سیکل:مدتزمانموردنيازبرایانجاميک
سفررفتوبرگشتی)ازيکمبدأمشخصبهمقصدی
گرفتن نظر در با مبدأ( همان به بازگشت و خاص
را انتها دو در نقليه وسيلة )خواب( توقف زمانهای

زمانسيکلگويند.
بهعبارتسادهترفاصلةزمانیبينترکيکپايانهتوسط
يکوسيلةنقليةعمومی)دراينجااتوبوس(وبازگشت
دوبارهبههمانپايانهرازمانسيکلگويند.واحدزمان

سيکل،دقيقهاست.

پایانه مقصد

زمان توقف

پایانه مبدأ

مثال 1:زمانسيکلمسيریبازمانسفر3۰دقيقهومجموعزمانتوقف15دقيقهدردوانتهایخط
)مبدأومقصد(چهقدراست؟

بافرضمساویبودنزمانسفررفتوبرگشت،زمانسيکلبرابرخواهدبودبا:
دقيقه75=15+3۰+3۰=زمانسيکل

زمان سفر برگشت
زمان سفر رفتمجموع زمان توقف
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نقليهكهدرجهت مياندووسيلة زمانیحركت فاصلة به سرفاصلۀ زمانی اعزام )توالی سرویس(:  
مشخصی)رفتيابـرگشت(ازيکمسيِرخاصسرويسدهیمیكنند،سرفاصلةزمانیاعزامگفتهمیشود.
برايمثالاگرسرفاصلةزمانیاعزام1۰دقيقهباشد،توالیسرويس،1اتوبوسدرهر1۰دقيقهيا6اتوبوسدر

هرساعتخواهدبود.

10 دقیقه                  10 دقیقه                   10 دقیقه                10 دقیقه              10 دقیقه 

اتوبوس  شمارۀ 
سفر( )شمارۀ 

سرفاصلۀ زمانی
 اعزام

1٢٣456

تعداد اتوبوس های مورد نیاز در یک خط
زمانسيکل

ـــــــــــــــ=تعداداتوبوسهایموردنياز
سرفاصلةزمانی
دقتشودكهحاصلاينكسربهباالترينعددصحيحبعدازخودِگردمیشود.

درصورتكافيبودنناوگان)تعداداتوبوسها(مسئولكنترلخطميتواندبراساسميزانتقاضايسفرو
ترافيکخطدرساعتهايمختلفروز،سرفاصلةزمانياعزاماتوبوسهاراتغييردهد.

بهنظرشمادربرنامهريزيخطوطاتوبوسرانيبهجزمواردباال،چهمواردديگريرابايددرنظرگرفت؟

فعالیت 
کارگاهی1

باهماهنگیهنرآموزخويشبهصورتدستهجمعیبامسئولكنترلخطيکیازپايانههایاتوبوسرانی
شهرمحلسکونتخويشمصاحبهكنيدودرخصوصمراحلبرنامهريزیخطوطاتوبوسرانیوهمچنين
معيارهايیكهبرایاينكاردرنظرگرفتهمیشود،پرسوجوكرده،اطالعاتالزمراكسبكردهوبهكالس
گزارشدهيد.ازروینقشه،ايستگاههایيکیازخطوطراشناسايیكنيدودرجدولیمانندجدول1ـ5

نقاطدسترسیايستگاههایمهمآنخطراثبتنماييد.

فعالیت 
کالسی ٣

٣ـ٣ـ  جدول زمان بندي حرکت اتوبوس ها
است اتوبوسرانی روبهرومسيريکخط شکل

كهاز6ايستگاهتشکيلشدهاست.
درجدول2تعدادسفردرساعاتاوجِترافيک
نظر مورد مسيِر در كه )ساعاتی عصر و صبح

ایستگاه شمارۀ 6 )مقصد(

ایستگاه شمارۀ 1 )مبدأ(
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بيشترينتقاضایسفروجوددارد(وهمچنينلحظهایكههراتوبوسبهايستگاهمیرسد،برای مسیر رفت
اينخطمشخصاست؛برايمثالهمانطوركهدرجدول2ـ5مشاهدهمیكنيددرسفرشمارۀ1،اتوبوس

اولرأسساعت6:42بهايستگاهشمارۀ3میرسد.

ـ  5  ـ بخشی از جدول زمان بندی حرکت اتوبوس های  جدول شماره ٢
یک خط اتوبوس رانی برای مسیر رفت )از مبدأ به مقصد(

بح
 ص

وج
ی ا

ند
ن ب

زما

                     شمارۀ ایستگاه
شمارۀ سفر

6 )مقصد(1٢٣45 )مبدأ(

16:2۸6:346:426:496:536:5۸

26:53

37:1۸

47:43

5۸:۰۸

6۸:33

7۸:5۸

۸9:239:53

صر
ج ع

 او
دی

ن بن
زما

916:۰۰16:۰716:1516:2316:2۸16:33

1۰16:2۰

11

12

13

14

15

16
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مسيریمطابقشکلزيررادرنظربگيريد:

همانطوركهدرشکلآمدهاست،زمانرسيدنازمبدأتامقصدسفر)زمانسفر(36دقيقهاست.
همچنينزمانرسيدنازهرايستگاهبهايستگاهبعدینيزبررویشکلبرحسبدقيقهمشخصاست.
ازساعت6:3۰تا1۰:3۰صبح(سرفاصلةزمانی فرضمیشوددرساعاتاوجترافيکصبح)حدوداً
اعزاموسايلنقليه3۰دقيقهباشد)هر3۰دقيقهيکاتوبوساعزامشود(.باايناطالعاتجدول3ـ5

راتکميلكنيد.

فعالیت 
کالسی 5

را تامقصد ازمبدأ اوجصبح،زمانسفركل بندی برایزمان الف(مطابقجدولشمارۀ2ـ5،  1

كنيد. محاسبه دقيقه برحسب
ب(سرفاصلةزمانیاعزاماتوبوسهادرزمانبندیاوجصبحوعصرچنددقيقهاست؟

فرضكنيدمجموعزمانتوقفهريکازاتوبوسهادردوانتهایخط)مبدأومقصد(15دقيقه ٢

باشد؛دراينصورتاينخطبهچهتعداداتوبوسنيازخواهدداشت؟

فعالیت 
کالسی 4

ایستگاه شمارۀ 6 )مقصد(
 

7

5

10
4

4

3 6 2

9

N

اتوبوس  اول رأس 
ساعت 6:٢6 مبدأ 

را ترک می کند
اتوبوس اول رأس 
ساعت 7:0٢ به 
مقصد می رسد 

زمان رسیدن از مبدأ 
تا مقصد: ٣6 دقیقه

ایستگاه شمارۀ 1 )مبدأ(
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تهیۀ جدول های زمان بندی حرکت اتوبوس ها
بهدوگروهتقسيمشويد.يکیازگروههاجدولزمانبندیمسيررفتيکخطاتوبوسرانیدلخواه
وگروهديگرجدولزمانبندیمسيربرگشتهمانخطراتهيهكند.برایانجاماينكارمیتوانيداز
جدول2كمکبگيريد.سعیكنيدتهيةجدولزمانبندیرابرایيکیازخطوطاتوبوسرانیمحل

سکونتخويشانجامدهيد.
تذکر:دقتكنيدكهنکاتايمنیبسيارمهماستوهنگامانجامكارميدانیبايدايمنیرارعايتكنيد.

فعالیت 
کارگاهی٢

ارزشیابی مرحلة دوم

شرايطعملکرد)ابزار،مواد،مراحلكاررديف
استاندارد)شاخصها/داوری/نتايجممکنتجهيزات،زمان،مکانو...(

نمرهنمرهدهی(

2

برنامهريزيو
زمانبندي
وسايلنقليه

ـ نقشةخطوطومسيرها
ـتعدادوسايلنقليه

ـرايانه:
ـزمان:6۰دقيقه

ـمحل:پايانةاتوبوسراني

جدولزمانبندي
تهيهميشود

جدولزمانبندي
تهيهنميشود

Timeجدولتهيهشدهبا
shiftمطابقتدارد

3

Timeجدولتهيهشدهبا
shiftمطابقتندارد

2

1جدولتهيهنمیشود

ـ   5   ـ بخشی از جدول زمان بندی حرکت اتوبوس های   جدول ٣
یک خط اتوبوس رانی برای مسیر رفت )ترافیک اوج صبح(

زمان بندی 
اوج صبح

                     شمارۀ ایستگاه
شمارۀ سفر

1٢٣45 )مبدأ(
 6

)مقصد(

16:266:356:416:456:557:۰2

26:56

37:26

47:56

5۸:26

6۸:56

79:26

۸9:561۰:32

بهنظرشماپايانةاتوبوسرانِیشکل4ـ5چهشرايطیدارد؟
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4ـ شرایط کار در پایانه  های اتوبوس رانی درون شهری

بهنظرشماپايانةاتوبوسرانِیشکل4ـ5چهشرايطیدارد؟

همانطوركهدرشکل4ـ5میبينيد،شرايطمحيطكاردرخطوطاتوبوسرانیوبهويژهدرپايانههایمبدأو
مقصدباتوجهبهوجودخطوطمختلف،متغيروپيچيدهاست.بعضیازشرايطمحيطیدرپايانههاوخطوط

اتوبوسرانیعبارتاستاز:
كاردرفصولمختلفسالودرشرايطآبوهوايیگوناگون)گرما،سرما،بارشبرفوبارانوغيره(

كمبودناوگانبهداليلمختلف،ازجملهخرابیاتوبوسهاونيازبهتعميرآنها،حاضرنشدنبهموقعرانندگان
سركاروغيره

        ازدحامبيشازحدمسافراندرپايانههایمبدأومقصددراعيادومراسممذهبیوروزهایويژۀسال
       انسداددرمبدأومقصدخطوطوياهربخشیازطولمسير

ـ  5  ـ پایانۀ اتوبوس رانی شهرِی  شکل 4
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      آاليندگیاتوبوسها،تجمعزبالهدرپايانهها،آلودگیبيشازحدهوادرپايانههابهدليلخاموشنکردن
اتوبوسها

حسمسئوليتپذيری،استقاللفردی،دانشوتوجهمسئولكنترلخطبهمحيطزيستدرشرايطمحيطی
كاراومؤثرخواهدبود.

هنرجويانعزيزبرایدرکبهترمفاهيمعرضهوتقاضایسفر،فيلمراتماشاكنيدوسپسبهسؤاالت
زيرپاسخدهيد:

الف(منظورازعرضهحملونقلچيست؟اصلیترينمؤلفههایآنكداماست؟
ب(تقاضایحملونقل)ياهمانتقاضایسفر(راتوضيحدهيد.

ج(رابطهوتعادلميانعرضهوتقاضایسفرراشرحدهيد.

فعالیت 
کالسی 6

5  ـ مدیریت عرضه و تقاضای سفر درون شهری

بهبيانساده،هردرخواستِجابهجايِیدرونشهری،
درخواستهای مجموِع میكند. ايجاد تقاضا يک
جابهجايِیدرونشهری»تقاضا«يیاستكهسيستم
حملونقلشهریبايدبهشيوههایمختلف)موتوری
وغيرموتوری،همگانیوشخصی(پاسخگویآنباشد

وآنرامديريتكند.
خودروها، امکانات، نقل، و حمل شيوههای مجموع
به پاسخ برای شده ارائه زيرساختهای و كاركنان

تقاضایسفرهایدرونشهری،ميزانعرضةسيستم
رامشخصمیكنند. نقل و حمل

برنامهريزاندريافتندكه باتوسعةروزافزونشهرها،
تعداد افزايش تنها سفر تقاضای به پاسخگويی راه
نيست. بزرگراهها گسترش يا اتوبوسها و خودروها
پسبهجایافزايش»عرضه«راهحلرادرمديريت

كردند. جستوجو »تقاضا«

ـ   5  ـ مدیریت تقاضای سفر  1
در منتظر مسافراِن مديريت برای سودمند راه يک
اتوبوسهااست. ايستگاهها،اعالمزمانبندیحركت
زمانبندیحركتاتوبوسهاتوسطكنترلكنندهخط
درجدولزمانبندی)كاغذیيانرمافزاری(مشخص
زمانبندی بزرگ، شهرهای در امروزه است. شده
حركتبااستفادهازنمايشگرهایالکترونيکیدرهر
ايستگاه،وهمچنينازراهپيامکياانواعنرمافزارهااز
جملهنرمافزارهاینصبشدهرویگوشیهایتلفن

همراهبهاطالعمسافرانمیرسد.
میتوانيدچندنمونهابزاريانرمافزارهایاطالعرسانی

زمانسفررانامببريد؟
آياشهرشماهمنرمافزارموبايلیبرایاعالمساعت

نام بله، اتوبوسهایدرونشهریدارد؟اگر حركت
ببريد.

اگرقرارباشدبرنامةزمانبندیرادريکنرمافزار
و امکانات چه شامل بايد نرمافزار اين كنيد، تهيه

باشد؟ اطالعاتی
سامانههاینرمافزاریكهبرایمديريتواطالعرسانی
رفتوآمداتوبوسهابهمسافرانتوسعهيافتهاندرا
مینامند.  )ITS( هوشمند  نقل  و  حمل  سامانۀ 
اينسامانهرادرشکل5ـ5میبينيد. ساختاركلی

اجزایاينسامانهعبارتانداز:
)AVL(ـمکانيابخودكارخودرو

ـسيستممکانيابجهانی)GPS(كهرویخودروو
اتوبوسنصبمیشود.
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ـمركزكنترليامركزاطالعاتاعزام
اينسامانه،زمانوروداتوبوسهارابهنمايشگرهاونرمافزارهایمتصلبهآنارسالمیكند.

ـ  5  ـ نمایشگر های اطالع رسانی زمان بندی حرکت اتوبوس  ها در شهر تهران  شکل 6  

)ITS( ـ 5 ـ سامانۀحمل و نقل هوشمند شکل 5  

ابزارهای نقل، و بهجزسيستمهایهوشمندحمل
ايستگاههای در میتوان نيز را ديگری اطالعرسانی
اتوبوسرانینصبكرد.اينابزارباهدِفصرفهجويی
آنها، سردرگمی از جلوگيری مسافران، زمان در
مکانهای از گذرنده خطوط به راحت دسترسی
اداری،توريستیوپرترددوهمچنينانتخابسريع
مسيرهاتوسطمسافرانبهكارمیروندوعبارتانداز:

نقشههایاطالعرسانی
برنامةزمانبندِینصبشدهبررویايستگاه

آن از عبوری وخطوط ايستگاه راهنمای تابلوی 
شکل 7ـ5ـ تابلوی راهنمای خط ایستگاه اتوبوس)شکل7ـ5(
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6  ـ برآورد تقاضای سفر

ـ5تصويرهاینرمافزاراطالعرسانیخطوطوزمانبندیاتوبوسشهریشهرتهرانرامشاهده درشکل۸
میكنيد.دراينتصويرخطوطعبوریازايستگاهميدانبهارستان،زمانوروداتوبوسمربوطبهيکخط
ومسيروجدولزمانبندیآنخطديدهمیشود.دركالسبحثكنيدكهاطالعاتاينشکلچگونهبه

مديريتمسافرانوتقاضاكمکمیكند.

فعالیت 
کالسی 7

ـ  5ـ اطالع رسانی خطوط اتوبوس رانی شهر تهران در نرم افزار TehranBUS )نسخه اندروید( شکل 8  

پيشنيازمديريتكارآمدتقاضا،داشتِنبرآورددرست
ازتقاضایمسافراندربخشهایمختلفخطاست.
تعداد شمارش تقاضا، برآورد روشهای از يکی
سال، طول در مختلف زمانی بازههای در مسافران
درساعتهایمختلفروزودرايستگاههایمتفاوت

است. خط
شمارشمسافرانمیتواندبهصورتدستیياخودكار

انجامشود:
ـ  6  ـ  شمارش مسافران به صورت دستی  1

)توسط اپراتور(
روشدستی،روشیسادهامازمانبرودشواربرای
شمارشمسافراناستوتوسطاپراتوريامتصدیآمار

انجاممیشود؛براینمونهبرایبرآوردكلمسافرانيک
خطاتوبوسرانیمشخصدريکروز،آماربردارمیتواند
سواراتوبوسشودوكارشمارشمسافرانسوارشده
بهيکاتوبوسوپيادهشدهازآنراانجامدهد.برای
اتوبوسهايیكهچند افزايشدقتشمارشدرمورد
دردارند،اينكارمیتواندتوسط2يا3آماربردارانجام
شود.سپسباضربكردنتعدادمسافرانيکاتوبوس
مورد درخط روز يک در كه اتوبوسهايی تعداد در
نظرفعاليتمیكنند،ميانگينتقريبیتعدادمسافران
بهدستمیآيد.مشخصاستكهاينرقمبرایروزهای
بود.جدول4ـ5،يک متفاوتخواهد تعطيل و كاری

نمونهجدولآمارگيریتعدادمسافراناست.
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ـ  5  ـ نمونۀ جدول برداشت و جمع آوری آمار و اطالعات مسافران در خطوط اتوبوس رانی جدول 4

تاریخ
مسیر

شماره اتوبوس
زمان اعزام از 

پایانۀ مبدأ
از )مبدأ(

به )مقصد(

نام ایستگاه

)کد ایستگاه(
زمان

مسافران سوار شده )از در 
شماره(

مسافران پیاده شده )از در 
شماره(

تعداد  کل 
در اتوبوس

کل1٢٣کل1٢٣

ُکل

ـ  5  ـ سیستم های جمع آوری خودکار بلیت شکل 9
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شمارش مسافران به صورت خودکار )اتوماتیک(
دراينروششمارشوآماربرداریمسافرانازطريق
سريعتر كه میگيرد صورت خودكار سيستمهای
درشمارشخودكار است. روشدستی از دقيقتر و
معموالًمسافراناتوبوس،زمانسوارشدنبهاتوبوس
ياپيادهشدنازآنشمارشمیشوند،نهزمانورودبه
ايستگاه،ياخارجشدنازآن.البتهدرسامانةاتوبوسهای

تندرو)BRT(،عکساينعملاتفاقمیافتد.
صورت زير روش دو به مسافران خودكار شمارش

میگيرد:
شمارش از طریق سیستم های جمع آوری خودکار 

)AFCs( بلیت
AFCs،بهمجموعةدريافتكرايهبهصورتهوشمند
گفتهمیشود.دراينروشتعدادمسافرانازطريق
ميزانبليتهایالکترونيکیاستفادهشدهدراتوبوس
توسطآنها،قابلشمارشخواهدبود.ازاينبليتها
ورودی )در اتوبوس به سوارشدن از پيش میتوان
ايستگاه(وياپسازسوارشدنبهاتوبوس)درداخل

اتوبوس(استفادهكرد.

ازمزايایاينروشايناستكهزمانوتعدادمسافران
ايستگاهیكه اتوبوسوهمچنين از استفادهكننده

سواراتوبوسمیشوندنيزمشخصاست.
)APC( شمارش مسافِر خودکار

سيستمهایشمارشمسافرخودكار،تعدادمسافران
سوارشدهوپيادهشدهازاتوبوسدرهرايستگاهرا
بااستفادهازدوربينهاینصبشدهدرقسمتباالی
درهایاتوبوسشمارشمیكنند.دراينسيستمها
است. مشخص نيز حركت جهت و موقعيت زمان،
ابزاربهكاررفتهدر پرتوهایمادونقرمزرايجترين
اينسيستمهااست.اينسيستمهامعموالًهمراهبا
بهكارگرفته نقليه سامانةمکانيابخودكاروسيلة

میشوند.
مسافر شمارش سيستم كار روش 1۰ـ5 شکل در
است. شده داده نشان شماتيک صورت به خودكار
نمونهایازگزارشهاینفرشمارشهرتهرانرامیتوانيد
به تهران نقلهمگانیشهر و وبگاهسامانةحمل در
در  /http://publictransport.tehran.ir نشانی 

ببينيد. سفر تقاضای بخش

سرور: ارزیابی و تحلیل 
اطالعات

اینترنت

درب شمارۀ 1 درب شمارۀ ٢

ـ  5  ـ سیستم شمارش مسافر خودکار )اتوماتیک( شکل 10

واحد آنالیز
)نصب شده بر روی اتوبوس(  

APC

GPS

APC
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ارزشیابی مرحلة سوم

مراحل کارردیف
 شرایط عملکرد

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

استاندارد )شاخص  ها/نتایج ممکن
نمرهداوری/نمره دهی(

3

اجرايبرنامه
ترددخطوط
وسايلنقليه

ـبرنامهزمانحركت
ـحضوروسايلنقليه

ـامتحاندرمحلپايانه
ـزمان6۰دقيقه

برآورد مسافران تعداد 1ـ
شده،اعزامبهموقعانجام
مسافران نياز به و شده

ميشود. داده پاسخ
برآورد مسافران تعداد 2ـ
موقع به اعزام ولي شده
به پاسخگويي و نباشد

شود. انجام نيازها
انجام مسافر برآورد 3ـ
نشودوپاسخگوييناقص

باشد.

و عرضه تعادل دربارۀ گزارش
تقاضایسفردرمبدأخطتهيه
شدهاستوتحليلتعادلعرضه

تقاضادرستاست. و

3

تعادل اما شده، تهيه گزارش
عرضهوتقاضاتحليلوشناسايی

نشدهاست.
2

1گزارشتهيهنشدهاست

بههمراههنرآموزخودوبامراجعهبهيکیازپايانههایمركزی،گزارشتعدادمسافرانيکیازخطوط
راازمسئولپايانهدريافتكنيد.چنانچهاينگزارشموجودنبود،بهصورتگروهیتعدادمسافرانرادر
يکبازۀزمانیدوساعتهتخمينبزنيد)باشمارشدستی(.سپسباتوجهبهاتوبوسهایتخصيصيافته
بررسیكنيدكهآياميانتقاضایخطوعرضه)تعداداتوبوسها(تعادلوجودداردياخير.هريکاز

هنرجويانگزارشیازبررسیخودتهيهكندودركالسارائهدهد.

فعالیت 
کارگاهی٣

7ـ سامانه  های کنترل خطوط اتوبوس رانی شهری

امروزهبرایكنترلخطوطاتوبوسرانیوپيادهسازی
برنامةزمانبندیورفتوآمدآنهاازسامانههایويژۀ
سامانهها، اين كار اساس میشود. استفاده كار اين
روی بر شده نصب الکترونيکی وسايل و سيستمها
از اطالعاتدريافتی ايستگاههاست. ودر اتوبوسها
اينوسايلبهمراكزكنترلارسالمیشودودرآنجا

موردتجزيهوتحليلقرارمیگيرد.

اتوبوسرانی، ازخطوط هريک به اينسامانهها در
يک مختلف، مسيرهای ايستگاههای و اتوبـوسها
و كنترل تا میشود داده اختصاص )شماره( كد
برنامهريزیآنهاآسانترباشد.يکیازاينسامانهها،
كه است اتوبوسرانی خطوط تردد كنترل سامانة
نمونهایازخروجیرايانهاِیآندرشکل1۰ـ5آمده

است.
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سامانههایكنترلخطوطاتوبوسرانیعموماًدارایويژگیهایزيرهستند:
     امکانثبت،مشاهدهومديريتمسيررفتوبرگشتتکتکخطوطواتوبوسها

آنهادرسطحشهر)سامانة اتوبوسهابررویخطوطومشاهدۀميزانپراكندگی      امکانثبتومشاهدۀ
ناوگان( مديريت

     امکانثبتومشاهدۀايستگاههایهرمسيروموقعيتآنها
     ثبت،تخصيصومشاهدۀتعداداتوبوسهادرمسيررفتوبرگشتبهصورتجداگانه

     امکانبرنامهريزیحركتاتوبوسها
     امکانثبتومديريتتخلف،تنبيه،جريمهوتشويقرانندگانياپيمانکارانحملونقل

دارایويژگیهایزير اتوبوسرانیاستكهعموماً ناوگان اينسامانهها،سامانههایمديريت از يکیديگر
است:

     امکانمشاهدۀمحلوسرعتلحظهایاتوبوسبررویانواعنقشهها
     امکانمشاهدۀوضعيتروشنياخاموشبودناتوبوسها

     امکانمشاهدۀتاريخچةحركتیتکتکاتوبوسهادرروزهایگذشته
     امکاندريافتانواعگزارشهاِیمديريتیشامل:

زمانورودوخروجازايستگاهها
مدتزمانتوقفدرهرايستگاه

نمايشمسيرطیشدهبرروینقشهدريکبازۀزمانی
نمايشمحلتمامیتوقفاتبرروینقشهدريکبازۀزمانی

شکل   11ـ5ـ نمونه ای از خروجی رایانه اِی سامانۀ کنترل تردد خطوط اتوبوس رانی
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گزارشسرعتيکاتوبوسدريکبازۀزمانی
    امکانمشاهدهودريافتگزارشازتماممحلهايیكهدِراتوبوسبازيابستهشدهاست.

     امکانبرقراریارتباطدوطرفةصوتیباراننده
    امکانكنترلبرنامةزمانبندیحركتاتوبوسها

شکل 1٢ـ5  ـ نمونه هایی از خروجی رایانه اِی سامانۀ مدیریت ناوگان اتوبوس رانی

درشکلهای13ـ5تا19ـ5بهترتيب،اجزایيکسامانةكنترلخطوطاتوبوسرانیشهرِیيکیازشهرهای
ايرانرامشاهدهمیكنيد.

میانگین سرعت



13۸

ـ  5  ـ صفحۀ ورود اطالعات رانندگان در سامانۀ کنترل خطوط اتوبوس رانی شکل 1٣

1ـ7ـ بخش مدیریت رانندگان و اتوبوس رانان
عملثبتاطالعاتفردی،شغل،شيفتها،مرخصیوغيبت،تخلفوعملکرد،رسيدگیبهشکايتهاو...

ـ  5  ـ صفحۀ مدیریت رانندگان در سامانۀ کنترل خطوط اتوبوس رانی شکل14
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٢ـ7ـ  مدیریت ناوگان 
شاملثبتنوعاتوبوسها،تعميرات،سرويسسوخت،دريافتگزارشرخدادهایمربوطبهناوگاندرتوقفگاه

ياجايگاهسوختگيریو...است.براینمونهشکلراببينيد.

 

ـ  5  ـ گزارش شست و شوی اتوبوس ها شکل15

ـ  5  ـ فرم واردکردن اطالعات ناوگان )خودرو ها( شکل 16



14۰

٣ـ7ـ مدیریت شرکت ها، خطوط و ایستگاه ها
شاملثبتنشانیوويژگیشركتهایپيمانکار،دريافتگزارشعملکردروزانةخطوط،گزارشماهانةسوخت

و...

ـ  5  ـ گزارش سرعت غیرمجاز خودروهای خطوط شکل 18

ـ  5  ـ صفحۀ مدیریت شرکت های حمل و نقل خصوصی فعال در پایانه شکل 17
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باتوجهبهشکلهای13ـ5تا19ـ5دربارۀنحوۀواردكردناطالعاتدرسامانةكنترلخطوطاتوبوسرانی
بحثكنيد.سپسباراهنمايیهنرآموزخودتحليلكنيدكهمتصدیكنترلخطازاطالعات،گزارشهاو

خروجیهایاينسامانهچگونهبرایمديريتعرضهوتقاضایخطوطاستفادهمیكند.

فعالیت 
کالسی 8

يا اتوبوسها اتوبوسهایفعالدرخط،تعداد ازتعداد پايانه،يکگزارشعملکردی باحضوردريک
رانندگاندارایتأخيرياتخلفتهيهكنيد.درصورتیكهپايانهبهسامانةكنترلخطوطاتوبوسرانیمجهز
است،گزارشخودراباگزارشسامانهمقايسهكنيدودرغيراينصورتدرگروهخود،باديگرهنرجويان

دربارۀويژگیهایگزارشخودبحثوگفتوگوكنيد.

فعالیت 
کارگاهی4

ارزشیابی مرحلة چهارم

مراحل ردیف
کار

 شرایط عملکرد
)ابزار،مواد، تجهیزات، 

زمان، مکان و ...(
استاندارد )شاخص  ها/داوری/نتایج ممکن

نمرهنمره دهی(

4

تهية
گزارش
عملکرد

ـفرمتگزارشدراختيار
باشد

ـاقداماطالعاتمشخص
باشد

ـزمان6۰دقيقه

ـ گزارشتهيهميشود

ـ گزارشناقصاستيا
تهيهنميشود.

كنترل شاخصهاي براساس گزارش
ميشود تهيه 3شده

كنترل شاخصهاي براساس گزارش
شدهتهيهشده،اماآمارارائهشدهدر

آنكاملنيست
2

شاخصها به توجه بدون گزارشها
شود 1تهيه
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ـ  5  ـ انواع گزارش  ها در سامانۀ کنترل خطوط اتوبوس رانی شکل 19

8  ـ ثبت و بررسی آمار و مستندسازی

است. نقل و سيستمحمل به مربوط اطالعات بررسی و ثبت ابزارهای از يکی مستندسازی و آمارگيری
از: عبارتاند مستندسازی و آمارگيری هدفهای مهمترين

ـثبتوضعيتموجودسيستمحملونقل
ـدسترسیبهاطالعاتواقعیبرایرفعكاستیهاوكمبودها،وتحليلوبرنامهريزیدرآينده

ـدسترسیبهاطالعاتمستندبرایهرگونهپيگيریياپاسخگويیقانونی
هدفوتحليلیكهمابااستفادهازآمارومستندهادرپیآنهستيم،مشخصمیكندكهچهنوعآماری
بايدگردآوریوثبتشود.سامانههایكنترلخطوطاتوبوسرانیكهپيشازاينمعرفیشد،بسياریاز
در خطوط، و ناوگان رانندگان، اطالعات مانند ورودی اطالعات براساس را تحليلی و آماری گزارشهای
اختيارمتصدیكنترلخطقرارمیدهند.متصدیكنترلخطنيزمیتواندبااستفادهازاينآمارومستندها
بپردازد.همانطوركهدرشکل19ـ5میبينيد ... بهبررسیوبهبودوضعيتخطوط،پيگيریتخلفاتو

اتوبوسرانیاست. ازخروجیهایسامانةكنترلخطوط آماریيکی گزارشهای
نمونههايیازآمارگيریهایمربوطبهخطوطاتوبوسرانیشهریعبارتانداز:

آمارگيریازتعدادخطوطفعالاتوبوسرانیيکشهروناوگانهركدامازخطوط)میتواندشاملتعداد
ناوگانهرخط،سنآنهاونوعاتوبوسهایآنباشد(

مربوطه اتوبوس خط كردن مشخص با ايستگاه هر در شده پياده و سوار مسافران تعداد از آمارگيری
گيرد( صورت زن و مرد مسافران برای مجزا صورت به )میتواند

آمارگيریازمدتتوقفاتوبوسهادرهرايستگاهوزمانپيمايشبيندوايستگاهتوسطآن
بهنظرشماگردآوریوثبتچهآماِرديگریبرایمديريتوكنترلخطمفيدخواهدبود؟
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ارزشیابی شایستگی کنترل خطوط اتوبوس راني درون شهري  
شرح کار:

)تعيينيکخطاتوبوسرانيبهعنوانمبنايارزيابي(
الف(دريافتوبررسيبرنامهسفرخطوطدرپايانهاتوبوسرانيشهري)بهصورترايانهاييادستي(

ب(ارزيابيتراكممسافراندرايستگاههايمختلفخطوطمسافريباتوجهبهنقاطمهمقابلدسترسیازهرايستگاه
ج(اصالحبرنامهسفرهايوسايلنقليهدرشرايطخاص)مانندرخدادتصادف(يايکروزتعطيلماننداعيادياآخرهفته.

د(مستندسازيوتهيهگزارشعملکرديخطوتخلفاتاحتمالي

استاندارد عملکرد: 
كنترلخطوطمسافريبااستفادهازTimeShiftبراساسبرنامهزمانيخطوطاتوبوسرانيوشاخصهايكنترليعملکردافرادوشركتهایطرفقرارداد

شاخص ها:
الفوب(جدولهایزمانیحركتوسايلنقليهدرخطوطتعيينشده

ج(زمانومحلهايتجمعمسافران)مانندمدارس،دانشگاها،اداراتو...(
د(انواعشرايطومواردخاصكهبهاصالحبرنامهنيازاست)ترافيکدرمسير،حوادثغيرقابلپيشبيني،مناسبتهاو...(

ه(شاخصهايكنترلوعملکرديرانندگانوفرمتهايتنظيمگزارش

شرایط انجام کار:
آزموندرمحليکپايانهمسافربريشهريانجامشود.زمانآزمون12۰دقيقهكه9۰دقيقهعمليو3۰دقيقهتئورياست.

ابزار و تجهیزات:
امکاناتكامپيوتريبانرمافزارنقشه)ياGooglemap(ودستگاهGPSوفرمهايبرنامهريزيسفر،وسايلنقليهونقشهخطوطاتوبوسرانيمربوطبه

يکخطدراختيارقرارگيرد.
رايانه،فرمهايتعرفه،نقشههايكاغذيياديجيتال،دستگاهGPSونرمافزارمربوطهدرصورتاستفادهازرايانه

معیار شایستگی:

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از ٣ مرحله کارردیف

1نقشهخوانیويافتننقاطدسترسی1

2برنامهريزيوزمانبنديوسايلنقليه٢

2اجرايبرنامهترددخطوطوسايلنقليه٣

1تهيةگزارشعملکرد4

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

2-احترامبهحقوقمسافرانورانندگانوپاسخگوييبهموقع
3-جلوگيريازفعاليتوترددوسايلنقليهآالينده

4-انجامبهموقعوظايف

2

*میانگین نمرات
*حداقلميانگيننمراتهنرجوبرایقبولیوكسبشايستگی،2میباشد.
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همکاران هنرآموز که در فرایند اعتبارسنجی این کتاب مشارکت نموده اند.
استان آذربایجان شرقی: رحیمه منصوری گرگری، زهرا مطیعی، نازی باباوند، فاطمه بهرامی، 

نسترن بازدید وحدتی و منیژه وثوقی
استان اصفهان: منصوره ساعدنیا، فرزانه دانش پژوه، آزیتا حسین پور و مرجان قرهی

استان سیستان و بلوچستان: حوا براهوئی، شهناز مالکی، فاطمه مرادی، شهناز کمالی جوان، 
مرضیه سرحدی، مریم صوفی و اسحق فرساد

شهرستان های استان تهران: طاهره گل گلی، گلناز بخشی، مریم نعیمی، گل بانو بلوری، زهرا 
زمانی، سیما سعیدی، مینا شاه محمدی و حبیب اهلل قربانی مهر

استان کردستان: نوشین لطف اهلل نسب، فرشته نصرتی، فرشته ایزدی، ژیال راه نشین، لیال 
باباخانی و ابراهیم عزیزی فخر

و  رستمی راوری  فاطمه  محسنی،  زهرا  دادبین،  فرشته  گلکار پروین،  زهره  کرمان:  استان 
فریبا فرج پور


