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سخني با هنرجویان عزیز

وضعیت دنیای کار و تغییرات در فناوری، مشاغل و حرفه ها، ما را بر آن داشت تا 
محتوای کتاب های درسی را همانند پایه های قبلی براساس نیاز کشور خود و برنامة 
درسی ملی جمهوری اسالمی ایران در نظام جدید آموزشی تغییر دهیم. مهم ترین 
تغییر در کتاب ها، آموزش و ارزشیابی براساس شایستگی است. شایستگی، توانایی 
دانش،  شامل  توانایی  است.  شده  تعریف  درست  و  به طور صحیح  واقعی  کار  انجام 
درنظر  شایستگی  دسته  چهار  شما،  برای  برنامه  این  در  می شود.  نگرش  و  مهارت 

گرفته است:
1ـ شایستگی های فنی برای جذب در بازار کار

2ـ شایستگی های غیرفنی برای پیشرفت و موفقیت در آینده
3ـ شایستگی های فناوری اطالعات و ارتباطات

4ـ شایستگی های مربوط به یادگیری مادام العمر
بر این اساس دفتر برنامه ریزی و تألیف آموزش های فنی و حرفه  ای و کاردانش مبتنی 
بر اسناد باالدستی و با مشارکت متخصصان برنامه ریزی درسی و خبرگان دنیای کار 
مجموعه اسناد برنامه درسی رشته های فنی و حرفه ای را تدوین نموده اند که مرجع 
اصلی و راهنمای تألیف کتاب های درسی هر رشته است. برای تألیف هر کتاب درسی 

بایستی مراحل زیادی قبل از آن انجام پذیرد.
تألیف شده  نقل  و  این کتاب نخستین کتاب کارگاهی است که خاص رشتة حمل 
با  ولی  دیگر  مشابه  کتاب  پنج  رو  پیش  تحصیلی  سال  سه  طول  در  شما  و  است 
برای  این کتاب  دید. کسب شایستگی های  آموزش خواهید  متفاوت  شایستگی های 
موفقیت در شغل و حرفه برای آینده بسیار ضروری است و پایه ای برای دیگر دروس 
می باشد. هنرجویان عزیز سعی کنید تمام شایستگی های آموزش داده شده در کتاب 

را کسب نمایید و فرا گیرید.



کتاب درسی خدمات سفر و گردشگری شامل 5 فصل است و هر فصل دارای واحد 
است. شما  تشکیل شده  کاری  مرحله  از چند  یادگیری  واحد  هر  و  است  یادگیری 
آن  به  مربوط  شایستگی های  می توانید  فصل  هر  یادگیری  از  پس  عزیز  هنرجویان 
فصل را کسب نمایید. عالوه بر این کتاب درسی شما می توانید از بستة آموزشی نیز 

نمایید. استفاده 
منابع،  مدیریت  از جمله  غیرفنی  با شایستگی های  ارتباط  در  یادگیری  فعالیت های 
و  مادام العمر  یادگیری  شایستگی های  و  محیط زیست  از  حفاظت  حرفه ای،  اخالق 
فناوری اطالعات و ارتباطات همراه با شایستگی های فنی طراحی و در کتاب درسی و 
بستة آموزشی ارائه شده است. شما هنرجویان عزیز کوشش نمایید این شایستگی ها را 
در کنار شایستگی های فنی آموزش ببینید، تجربه کنید و آنها را در انجام فعالیت های 

یادگیری به کار گیرید.
و  توصیه ها  لذا  است  کار  انجام  اصول  از  حفاظتی  و  بهداشتی  ایمنی،  نکات  رعایت 
تأکیدات هنرآموز محترم درس را در خصوص رعایت این نکات که در کتاب آمده است 

بگیرید. انجام مراحل کاری جّدی  در 
استفاده  هنرجو  همراه  کتاب  از  می توانید  کتاب  در  موجود  فعالیت های  انجام  برای 
نمایید. همچنین همراه با کتاب، اجزای بستة یادگیری دیگری برای شما درنظر گرفته 
 www.tvoccd.medu.ir نشانی  با  خود  رشتة  وبگاه  به  مراجعه  با  که  است  شده 

می توانید از عناوین آن مطلع شوید.
گرامی تان،  هنرآموزان  هدایت  و  عزیز  هنرجویان  شما  کوشش  و  تالش  با  امیدواریم 
گام های مؤثری در جهت سربلندی و استقالل کشور و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی و 

برداشته شود. اسالمی  میهن  برومند  تربیت شایسته جوانان 
دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش
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فصل 1: صدور بلیت و صورت وضعیت

فصل 1

صدور بلیت و صورت وضعیت
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آیا تا به حال پی برده اید

مقدمه
افرادی  گرفت،  انجام  کالسکه(  و  کشتی  با  )سفر  نوین  شيوة  به  مسافر  نقل  و  حمل  که  روزهایی  اولين  از 
مسئوليت اطمينان یافتن از وجود جا در داخل کشتی و کالسکه و دریافت کرایه از مسافران را بر عهده گرفتند. 
با توسعه فناوري و پيشرفت صنعت حمل و نقل به صورتي که امروز وجود دارد، شغل صدور و ذخيره بليت به 
حرفه ای کاماًل تخصصی مبدل شد. افراد شاغل در این حوزه عالوه بر صدور و ذخيره بليت باید مجموعه ای 
از مدارک متعلق به راننده و وسيلة نقليه را کنترل نموده و صورت وضعيت سرویس را صادر نمایند. صدور 
این مدارک به منظور ایمنی و نظم بخشيدن به جابه جایی مسافران می باشد و شرکت های مسافربری به دليل 
مسئوليتی که در این زمينه دارند، باید این مدارک را کنترل نمایند. صدور بليت شغلی جذاب می باشد که با 
انتخاب آن می توانيد عالوه بر آشنایی با جغرافيا و شبکة راه های کشور، شناخت افراد مختلف با فرهنگ ها و 

قوميت های متفاوت را تجربه کنيد. 

  صورت وضعيت چيست و چگونه صادر مي شود؟ 
  بليت سفرهاي درون شهري چه تفاوتي با بليت  سفر هاي برون شهري دارد؟

  راننده اتوبوس باید چه مدارکي داشته باشد؟
  بيمه چيست و چگونه مسافران اتوبوس در سفرهاي برون شهري بيمه مي شوند؟

صدور بليت و انواع صورت وضعيت مسافري برون شهري بر اساس آئين نامه هاي مسافربري سازمان راهداري 
و حمل و نقل جاده اي با استفاده از نرم افزار 

استاندارد  عملکرد  

واحد یادگری 1
شایستگی صدور بلیت و صورت وضعیت
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فصل 1: صدور بلیت و صورت وضعیت

مقدمه: آدمي از دیرباز به منظور برطرف کردن 
زمين سفر  بر روی کره  نيازهای خود،  انواع 
می کرده است. لذا هيچ تاریخي را براي اولين 
سفر انسان نمي توان در نظر گرفت. در گذشته 
جابه جایی انسان با سختی و مشقت فراوان، و با 
اسب، شتر و... انجام می گرفت، ولی با پيشرفت 
بيشتری  سهولت  با  جابه جایی  این  جوامع، 
امکان پذیر شده است. امروزه ما می توانيم با 
وسایل نقليه  مختلف از قبيل خودرو، اتوبوس 
و... سفر کنيم، اما آیا تاکنون به این موضوع 
اندیشيده اید که سفر چيست؟ و هر کدام  از 
سيستم های حمل و نقل چه مزیتی نسبت به 

دیگری دارند؟

مبدأ مقصد

زندگی روزمرة انسان با سفر پيوند خورده است و همة ما بخشی از عمر خود را در سفر سپری می کنيم؛ برای 
مثال شما هر روز مسير خانه تا مدرسه و بالعکس را می پيمایيد که سفری درون شهری محسوب می شود. با 
توجه به مثال، تعداد دیگری از سفرهایی که معموالً انجام می دهيد را ذکر کرده و جدول زیر را تکميل نمایيد.

1ـ سفر

شکل1ـ1ـ استفاده از وسایل نقلیه به منظور جابه جایی

وسیلة نقلیههدف سفرمقصدمبدأشماره

سرویس مدرسهتحصيل علممدرسهخانه1

2

3

4

شکل 2ـ 1ـ تعریف سفر

آیا با توجه به مثال های باال و شکل مقابل می توانيد 
سفر را تعریف کنيد؟

هر گونه جابه جایی افراد را از یک نقطه )مبدأ( به 
نقطة دیگر )مقصد(، که برای انجام دادن کاری )هدف 

سفر( انجام می گيرد، سفر می گویند.
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ـ 1ـ سیستم های حمل و نقل 1

با همفکری سایر هم کالسی های خود  ، معایب و مزایای هر کدام از سيستم های حمل و نقل عمومی، فعالیت1
نيمه عمومی و شخصی را نام ببرید، و در جدول زیر یادداشت کنيد. 

به  را می توان  نقل  و  به طور کلی سيستم های حمل 
سه دسته تقسيم     بندی کرد؛ دستة اول حمل و نقل 
وسيله  از  استفاده  با  افراد  آن  در  که  است  شخصی 
نقليه خود به سفر مي روند. ضعف اصلی این مد این 
سيستم  بر  که  ترافيکی  تأثيرات  مقابل  در  که  است 
قابليِت  ولی  ندارد،  باالیی  جابه جایی  می گذارد، 
انعطاف نامحدودي دارد و فرد می تواند در هر زمان 
به هرجایی که دارای محدودیت های ترافيکی نباشد، 

کند. سفر 
در مقابِل حمل و نقل شخصی، با تجميع سفرها به 
مهم ترین  می رسيم.  عمومی  نقل  و  حمل  سيستم 
ضعف حمل و نقل عمومی در مقایسه با حمل و نقل 
شخصی راحتِی کمتر سفر است؛ هرچند پایين آمدن 
راحتی سفر به معنای کم شدن مطلوبيت این سيستم 
و  پایين  قيمت  نظير  دیگر،  مشوق های  با  و  نيست 

عمومی  نقل  و  مطلوبيت حمل  می توان  باال،  سرعت 
را باال نگاه داشت. همچنين این سيستم حمل ونقل، 
انعطاف پذیری کمتری نسبت به سيستم حمل و نقل 

دارد. شخصی 
زیر  ویژگی های  دارای  نقل عمومی  و  سيستم حمل 

است:
 وسيله نقليه متعلق به مسافر نيست.

 سفر به صورت دسته جمعی انجام می شود.
و  کشتی ها  ریلی،  اتوبوسرانی،  سيستم های  بنابراین 
هواپيماهای مسافربری جزو سيستم حمل و نقل عمومی 

می شوند. محسوب 
نيمه  عمومی  نقل  و   سومين گروه، سيستم حمل 
است، این سيستم مشابه سيستم حمل و نقل عمومی 
است اما ظرفيت کمتري دارد، برای مثال مينی بوس و 

ون جزو حمل و نقل نيمه  عمومی هستند.

حمل و نقل شخصی               حمل و نقل عمومی و نیمه عمومی

مزایا

معایب
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جدول 1ـ1ـ مدهای سیستم زمینی حمل و نقل شهری

دامنة تقریبی ظرفیتوظایف عمومیمد

حمل و نقل شخصی قابل دسترسی اتومبيل
برای انجام انواع سفر

6  ـ1 نفره برای هر 
وسيله

تاکسی/   آژانس
حمل و نقل نيمه عمومی قابل 

دسترسی یا با برنامه ریزی یا قرار 
قبلی

وسایل نقليه با 4ـ1 
سرنشين 

اتوبوس های 
محلی

حمل و نقل عمومی دارای مسير 
مشخص با جدول زمانی مشخص 
و سرعت کم، با ميزان توقف هاي 

متعدد

70ـ40 نفر در هر 
اتوبوس

اتوبوس های 
سریع السير

حمل و نقل عمومی در طول مسير 
ثابت با جدول زمانی مشخص با 
سرعت بيشتر و توقف های کمتر

ظرفيت هر اتوبوس 
بين 300ـ150نفر

2ـ1ـ مسیر و مدهای سفر
به روش انجام سفر مد سفر می گویند. به عنوان مثال می توان به مد وسيله نقليه شخصی، مد دوچرخه، مد 
اتوبوس و ... اشاره نمود. مدهای مختلف حمل و نقل را می توان براساس مسير به سه دستة اصلی تقسيم کرد:

1 حمل  و نقل زمينی؛

2 حمل و نقل دریایی؛

3 حمل و نقل هوایی.

از طرف دیگر، سفر براساس مبدأ و مقصد آن به صورت زیر تقسيم بندی می شود:
الف( سفرهای درون  شهری: سفرهایی که مبدأ و مقصد آنها درون شهر است.

ب( سفرهای برون شهری: که مبدأ یا مقصد آنها خارج شهر است.
ج( سفرهای عبوری: که مبدأ و مقصد شان داخل شهر نيست بلکه برای سفر از شهری به شهر دیگر از این 

شهر عبور می کنيم.
در زیر، مهم ترین مدهای زمينی سيستم های حمل و نقل شهری و برون شهری را مالحظه مي کنيد.
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انجام دادن فعالیت2 نقل عمومی جهت  و  از مدهای سيستم حمل  1  در شهر محل زندگی شما کدام یک 
مي گيرد؟   قرار  استفاده  مورد  برون  شهری  و  درون  شهری  سفرهای 

2  در مورد آداب سفر در اسالم تحقيق کنيد و نتایج آن را در کالس به بحث بگذارید.

خدمات حمل 
و نقل برای 
افراد معلول

حمل و نقل عمومی با مسيرهای 
قابل تغيير و منظم که معموالً با 

اعالم نياز انجام می شود.

ظرفيت نشستن قابل 
تغيير که بستگی به 
طراحی وسيلة نقليه 

دارد

حمل و نقل 
ریلی سبک

وسایل ریلی معموالً با 1 یا 2  واگن 
در طول مسير مشخص و طبق 

برنامة مشخص

120ـ80 نفر در 
هر واگن و حداکثر 
15000 نفر در هر 
ساعت در هر مسير

حمل و نقل 
ریلی سنگين

وسایل نقلية ریلی سنگين به صورت 
چند واگنه، با برنامه ای ثابت و در 
مسيری کاماًل جدا شده از محيط 

اطراف

ظرفيت هر واگن 
300ـ150نفر بسته 
به نحوة صندلی ها و 
مکان های ایستادن تا 
60000 نفر در هر 

وسيله )قطار(

جدول 2ـ1ـ انواع مدهای سیستم زمینی حمل و نقل بین شهری

دامنة تقریبی ظرفیتوظایف عمومیمد

حمل و نقل شخصی در اتومبیل
دسترس برای انجام انواع سفر

همانند وسایل نقلية شخصی 
داخل شهری

اتوبوس
بین شهری

حمل و نقل عمومی در 
مسيرهای مشخص بين شهری 

و با زمان بندی مشخص

50 ـ 27 مسافر در هر اتوبوس 

تاکسی 
بین شهری

حمل و نقل نيمه عمومی 
قابل دسترسی یا با 

برنامه ریزی یا قرار قبلی

وسایل نقليه با جمع سرنشين 
4ـ1 نفر

حمل و نقل
ریلی

ارائه خدمات ریلی به مسافران 
بين شهری در مسيرهای 

ثابت، معموالً با جدول زمانی 
ثابت

1000ـ500 مسافر در هر 
قطار بسته به امکانات قطار 
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3ـ1ـ استفاده از اتوبوس در سفرهای بین شهری

امروزه در کشور ما استفاده از اتوبوس برای انجام دادن سفرهای بين شهری و درون شهری رایج است. مهم ترین 
مزیت های استفاده از اتوبوس عبارت اند از:

شرح مزیت

اتوبوس ایمن تر از اتومبيل می باشد.ایمنی

یافته، دسترسی افزایش  آنها  به  امکان دسترسی  پایانه های مسافربری  ایستگاه هاي  پراکندگی  به دليل 
امکان پياده شدن در نقاط نزدیک تری نسبت به مقصد نهایی، امکان پذیر شده است.

قيمت نسبتاً پایين احداث پایانه هاهزینه اولیه کم

اتوبوس از نظر مصرف سوخت بسيار مقرون به صرفه است.سوخت کم

با توجه به گنجایش باالی آن امکان جابه جا شدن تعداد زیادی از مسافران فراهم می شود.ظرفیت مناسب

شکل 3ـ1ـ اتوبوس بین شهری

جدول 3ـ1ـ مزایای اتوبوس

هر کدام از سيستم های حمل و نقل، نسبت به یکدیگر 
دارای  سيستم ها  از  یک  هر  دارند.  ویژه اي  مزایاي 
مزایایی نسبت به سایر سيستم هاست؛ برای مثال سفر 
با اتوبوس ارزان تر و سفر با هواپيما سریع تر است، اگر 

شما بخواهيد در یک سفر بين شهری از وسيلة حمل 
انتخاب  را  کدام  یک  کنيد،  استفاده  عمومی  نقل  و 

توضيح دهيد. را  می کنيد؟  دالیل خود 
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2ـ بلیت

از  یک  کدام  به  مربوط  فوق  نظر شما عکس های  به 
مراحل سفر با اتوبوس است؟ به منظوراجراي این مرحله 
آیا  باشد؟  داشته  همراه  به  مدارکی  چه  باید  فرد 
می توانيد انواع بليت را ذکر کنيد و مزایای هر  کدام را نام 

ببرید؟ 
بليت مدرکی است که نشان می دهد فرد برای ورود 
است.  کرده  پرداخت  مبلغی  واقعه ای  یا  مکانی  به 
یا  سينما  تئاتر،  باغ وحش، سالن  می تواند  مکان  این 
یا  ورزشی  مسابقة  یک  می تواند  واقعه  و  باشد  موزه 

کنسرت باشد. بليت در عين حال یک اجازه نامه است، 
اتوبوس  یا  از هواپيما، قطار  نمي توان  بدون آن  زیرا 

کرد.  استفاده 
1ـ2ـ انواع بلیت

پایانه های  در  بيشتر  که  کاغذی  بليت های  جز  به 
انواع دیگری  مسافربری مورد استفاده قرار می گيرد، 
از آن نيز وجود دارد. بليت ها را می توان براساس تعداد 

کرد. تقسيم بندی  نيز  سفر ها 

انواع بلیت

از نظر تعداد سفر

بلیت کاغذی              

بلیت های 
هوشمند

پانچ  توسط  کاغذی  بلیت  اعتبارسنجی 
می شود. انجام  الکترونیکی  یا  مکانیکی 

به  مربوط  ایران  در  بلیت  کاربرد  بیشترین 
است. اتوبوس  بلیت های 

یا  کاغذی  کارت  یک  شامل  بلیت  این 
است  مغناطیسی  تراشة  یک  و  پالستیکی 
که می تواند توسط کارت خوان گیت، مورد 
کاربرد  بیشترین  گیرد.  قرار  سنجی  اعتبار 
به  مربوط  ایران  در  مغناطیسی  کارت های 

است. بانکی  کارت های 

کارت های هوشمند معموالً به اندازۀ کارت های 
کامپیوتری  بوده و شامل یک چیپ  عابربانک 
الیة  دو  میان  که  می باشند  آنتن  و  کوچک 
)شکل(.  گرفته اند  قرار  کاغذی  یا  پالستیکی 
از  عبور  با  تماسی  غیر  هوشمند  کارت های 
نزدیکی دستگاه کارت خوان خوانده می شوند.

شکل 4ـ 1ـ گیشه فروش بلیت

بلیت مغناطیسی از نظر جنس
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انواع بلیت

از نظر جنس

تنها  مسافر  بلیت،  شارژ  هربار  با 
عمومًا،  دهد.  انجام  سفر  یک  می تواند 
مسافر  می شود  انجام  سفر  که  هربار 
مجبور است هزینه آن را پرداخت کند. 

تعداد  انجام  برای  بلیت  یک  فروش 
 2٠ یا   1٠  ،2 معموالً  سفر  مشخصی 
خرید  برای  تخفیف  یک  اغلب،  سفر. 

می شود. گرفته  نظر  در  بلیت  این 

به مسافر اجازه می دهد تا در یک محدودۀ 
نامحدودی سفر  تعداد  زمانی مشخص، 
انجام دهد. این نوع بلیت به کسانی که 
انجام می دهند اجازه  سفرهای متناوب 
می دهد تا از تخفیف بیشتری نسبت به 

بلیت های  تک سفره بهره مند شوند. 

شکل 6ـ1ـ دستگاه کارت خوان بلیت های هوشمندشکل 5  ـ1ـ بلیت های  مغناطیسی

چیپ 
کامپیوتری

حلقة آنتن

بلیت چند سفرهاز نظر تعداد سفر

بلیت تک سفره

بلیت های نامحدود
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قيمت بليت سفر به عوامل مختلفی بستگی دارد که 
مهم ترین آنها خصوصيات سفر و مسافر می باشد. 

الف( خصوصیات مسافر: شاملِ جنبه های اجتماعی 
و اقتصادی )برای مثال سن، توان مالی و...(، وابستگی 
)برای مثال کارمند سيستم حمل و نقل، دانش آموزان، 

دانشجویان و...(.
ب( خصوصیات سفر: که عبارت اند از: مسافت سفر، 
مدت زمان سفر، کيفيت خدمات و سرویس)برای مثال  
نوع صندلی، پذیرایی و...(، زمان سفر )برای مثال روز 

هفته، ساعت پيک یا عادی و...(.

با مراجعه به ترمينال مسافربری شهر خود فهرستي از قيمت ها برای مسيرهای مختلف و در زمان های فعالیت3
مختلف تهيه و با یکدیگر مقایسه کرده، دربارة نتيجة آن در کالس بحث و گفت و گو کنيد. 

2ـ2ـ قیمت بلیت

با توجه به عکس  زیر، بليت حاوی چه اطالعاتی است؟فعالیت 4

3ـ2ـ بلیت  اتوبوس برون شهری
در بحث سفربرون شهری بليت در واقع قرارداد حمل مابين شرکت یا مؤسسه و یک شخص حقيقی است که 
براساس آن، شرکت یا مؤسسه مکلف به جابه جایی مسافر از مبدأ تا مقصد طی یک دورة زمانی مشخص و با 
وسيله نقليه معين می شود. به همين دليل بليت تنها در صورتی معتبر است که توسط شرکت مسافربری و 
یا نمایندگان آن مهر شود. مسافر در زمان خرید بليت باید کارت ملی خود را به همراه داشته باشد. در قراداد 
مذکور باید مشخصات مسافر )مانند نام و نام خانوادگی، شماره صندلی و ...( ذکر شود، همچنين در این قرارداد 

توضيحاتی )مانند نحوة استرداد و مقدار توشه همراه مسافر و...( آورده می شود. 

به  بليت مخصوص  باید دارای  یا مؤسسه  هر شرکت 
خود باشد و فقط نام و نشان ثبتی همان شرکت یا 
مؤسسه به صورت کاماًل مشهود و مشخص و متمایز از 
سایر شرکت ها و مؤسسات بر روی آن چاپ شود و هر 
به صورت  و  منحصربه فرد  سریال  شمارة  دارای  بليت 

باشد. مسلسل 
شکل و مشخصات بليت و چگونگی صدور آن به شرح 

ذیل است:
نام  و  نام  شامل  بلیت:  مشخصات  حداقل  الف( 
شهرهای  )در  سفر  مقصد  و  مبدأ  مسافر،  خانوادگی 
مسيرهای  و  مسافری  پایانه  تعدد  با  مقصد  و  مبدأ 
چندگانه، ذکر نام و مسير حرکت الزامی است(، شمارة 
ردیف صندلی، تاریخ و ساعت حرکت و صدور بليت، 
مبلغ کرایه )از جمله عوارض و بيمه(، نوع وسيلة نقليه 
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و نوع خدمات )ویژه یا عادی( است.
ب( حداقل توضیحات: شامل نحوة استرداد یا تمدید 
بليت، مقدار و نوع توشة معاف از کرایه، ميزان پوشش 
بيمة مسافر در حين سفر، محدودیت زمان رانندگی و 
ضرورت توقف در زمان و مکان مناسب برای ادای نماز 

و صرف غذا و همچنين ضرورت پاسخگویی شرکت یا 
مؤسسه به شکایت مسافران باید در بليت درج شود.

برای مسيرهای  باید  در ضمن شرکت ها و مؤسسات 
تعيين شدة ذیل، بليت هایی با مشخصات و توضيحات 

کمتر به صورت زیر صادر کنند.

حداقل توضیحات بلیتحداقل مشخصات بلیتطول مسیر

مبدأ و مقصد سفر، تاریخ و ساعت حرکت، کمتر از 50 کيلومتر
مبلغ کرایه )مانند بليت شرکت واحد(

------

از 50 تا 150 
کيلومتر

نام و نام خانوادگی مسافر، مبدأ و مقصد سفر،
 تاریخ و ساعت حرکت، مبلغ کرایه

نحوة استرداد بليت و 
ميزان پوشش بيمة مسافر

همچنين شرکت ها و مؤسسات باید برای مسافران بين راهی به تعداد الزم بليت سفيد ممهور به مهر شرکت یا 
مؤسسه و با عبارت »  بليت بين راهي« در اختيار رانندگان قرار دهند. رانندگان موظفند برای مسافران مذکور 

نسبت به صدور و تسليم بليت و درج اسم آنان در صورت وضعيت اقدام کنند.
4ـ2ـ صدور بلیت اتوبوس بین شهری

چند  هر  می شود.  انجام  ویژه  نرم افزارهای  کمک  با  و  رایانه  به وسيلة  مسافربری  پایانه های  در  بليت  صدور 
شرکت های مسافربری از نرم افزارهای متفاوتی استفاده می کنند؛ اما روش استفاده از آنها تا حد زیادی مشابه 

است. در ادامه به عنوان نمونه روند صدور بليت توسط یکی از این نرم افزارها آورده شده است. 

جدول 4  ـ1ـ مشخصات مندرج در بلیت اتوبوس مسیرهای کوتاه

 1ـ ثبت شناسه کاربری

2ـ وارد کردن رمز عبور

 3ـ مشخص نمودن 
سطح دسترسی

ـ  1ـ ورود به سیستم فروش بلیت شکل 7 
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بعد از وارد کردن اطالعات الزم به صفحة زیر وارد می شویم. در این صفحه 3 زبانة اصلی )اطالعات روزانه، 
اطالعات کلی و گزارشات( وجود دارد. به منظور صدور بليت باید روی زبانة فروش در سربرگ اطالعات روزانه 

کليک شود.

کلیک کنید

1ـ انتخاب مسیر

2ـ انتخاب سرویس 
مورد نظر

شکل 8ـ1ـ انتخاب و ثبت اطالعات در نرم افزار فروش بلیت
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در هنگام صدور بليت به نکات زیر توجه شود:
 به هنگام صدور بليت باید به جنسيت افراد توجه 
شود.انتخاب صندلی در ردیف اول برای خانم ها غيرمجاز 

است.   
 چيدمان صندلی ها و قيمت سرویس به ترتيب با 
توجه به نوع وسيله نقليه و مقصد، به صورت خودکار 

تعيين می شود. 
با ستارة قرمز رنگ مشخص شده اند   جاهایی که 

باید کامل شوند.  )مانند نام و ...( حتماً 
و  و مقصد  )زمان حرکت، مبدأ   مشخصات مسير 
نوع وسيلة نقليه( در مرحلة قبل با توجه به گزینه های 

ممکن انتخاب می شود.

رزرو،  فروش،  گزینه های:  شامل  عمليات  گزینة   
فروش دفاتر، تعویض صندلی، لغو رزرو و فروش رزرو 

است. 
بدون  سال   5 از  کمتر  اطفال  برای  بليت  صدور   

است. رایگان  صندلی،  اختصاص 
 از صدور بليت برای افراد زیر 18 سال بدون حضور 

سرپرست اجتناب شود.
 با اعالم انصراف، جهت استرداد کرایه تا یک ساعت 
قبل از حرکت 10% و بعد از آن 50% از کل کرایه 

کسر خواهد شد.
بعد از انتخاب موارد باال روی گزینة ثبت کليک کرده، 

و وارد صفحة زیر می شویم.

مشخصات سرویس     

انتخاب عملیات مورد نظر   

 مشخصات مسافر    

 مقصد و قیمت سرویس 

شکل9ـ1ـ ثبت مشخصات مسافر

راهنمای 
صندلی های 
انتخاب شده

چیدمان 
صندلی
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بعد از تأیيد، بليت صادر می شود. در صورتی که گزینة تأیيد و ارسال پيام کوتاه انتخاب شود، پيام کوتاه به 
مشتری مورد نظر ارسال می شود.

پس از تکميل اطالعات، صندوقدار از طریق پنجرة زیر می تواند بليت شخص را چاپ کند و پس از دریافت 
کرایه، آن را به شخص تحویل  دهد.

هنرجویان با حضور در سایت به گروه های 3 نفره تقسيم شده، دو نفر در نقش متصدی و نفر سوم در 
نقش مسافر ایفای نقش می کنند. متصدی باید ضمن کنترل مدارک مسافر، بليت مسافر را با استفاده 

از نرم افزار صادر کند. 

فعالیت
کارگاهی1

شکل 1٠ـ1ـ صدور بلیت

شکل 11ـ1ـ چاپ بلیت
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فصل 1: صدور بلیت و صورت وضعیت

مدارک مورد نياز در بخش مسافربری به 3 گروه تقسيم می شوند.
1ـ مدارک وسیله نقلیه؛ این گروه از مدارک در این قسمت مورد بحث قرار می گيرند. 

2ـ مدارک راننده؛ این گروه از مدارک بعداً مورد بحث قرار می گيرند.
3ـ صورت وضعیت؛ صورت وضعيت در ادامه مورد بحث قرار خواهد گرفت.

1ـ3ـ مدارک وسیله نقلیه
وسایل نقليه باید دارای مدارکی باشند تا بتوان از آنها استفاده کرد. وسایل نقلية بخش عمومی عالوه بر داشتن 

مدارک وسایل نقلية حمل و نقل شخصی باید دارای کارت فعاليت ناوگان عمومی نيز باشند.

3ـ مدارک سفر

2ـ3ـ کارت مشخصات وسیله  نقلیه
این مدرک اساساً توسط دولت ها به منظور اطمينان از 
ثبت همة وسایل نقليه در سيستم ملی ثبت وسایل 

نقليه استفاده می شود. 

اطالعات این کارت شامل موارد زیر است:
 شماره پالک خودرو

 مشخصات فردی مالک وسيله نقليه
 مشخصات فنی وسيله نقليه

مدارک وسیلة نقلیه

وسیلة نقلیه شخصی

کارت خودرو

معاینه فنی

کارت فعالیت ناوگان عمومی

وسیلة نقلیه عمومی

بیمه نامه شخص ثالث

مدارک وسایل نقلیه شخصی

ارزشیابی مرحله اول

نمرهنتیجة مورد انتظارموارد ارزشیابیردیف

ـ عدم صدور بليتکنترل مدارک مسافر  1
1ـ صدور بليت

ثبت مشخصات مسافر 2
و صدور بليت

1ـ رعایت 8 نکتة ذکر شده در بخش صدور بليت اتوبوس بين شهری

چاپ بليت3
ـ چاپ بليت

0/5ـ عدم چاپ بليت



16

3ـ3ـ معاینة فنی
معاینة فنی، جواز فنی وسيلة نقليه است. این برگه  با هدف کمک به کاهش ميزان آلودگي هوا، افزایش ایمني 
تردد و در نهایت کاهش خسارات جاني و مالي ناشي از عيوب فني خودرو و توسط مراکز معاینه فنی خودرو 

صادر می شود.

آینه

وضعيت برف  پاک کن

کنترل شدت نور 
چراغ های جلو

لقی فرمان و جلوبندی
کنترل وضعيت چرخ های جلو و عقب

تجهيزات ایمنی
سيستم تعليق یا فنربندی

کنترل صدا و گازهای خروجی از اگزوز

وضعيت کمربندها

چراغ های خطر

سایر المپ های مورد نياز وضعيت بدنه چراغ های راهنما

مشخصات فنی 
وسیله نقلیه   

شماره پالک    

مشخصات مالک

شماره شناسایی 
خودرو

 شماره شناسایی خودرو )VIN(: کدی است که از 
ترکيب حروف و اعداد مختلف به وجود می آید. این کد 
همانند اثر انگشت که برای هر فرد واحد است و با فرد 
دیگر یکسان نيست، برای هر خودرو نيز منحصر به 

فرد بوده و هيچ دو خودرویی وجود نخواهد داشت که 
دارای شماره شناسایی یکسانی باشند. این کد حاوی 
وسيلة  سازنده  کارخانه  و  کشور  جمله،  از  اطالعاتی 

نقليه، سال ساخت و ... است. 

شکل 12ـ1ـ کارت مشخصات وسیلة  نقلیه

شکل 13ـ1ـ معاینه فنی اتوبوس

شيشه ها
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فصل 1: صدور بلیت و صورت وضعیت

بررسی  بخش  سه  در  عموماً  خودروها  فنی  معاینه 
و  چشمی  بازدید  خودرو،  ایمنی  سيستم  کنترل  و 
از روش دستگاهی  استفاده  با  آالینده ها  اندازه گيری 
کنترل  مربوط  مجاز  مقادیر  با  و  می پذیرد  صورت 

می شود.

معاینة فنی معموالً در فواصل زمانی مشخص صورت 
می گيرد و بعد از انجام معاینه فنی، برگ معاینه فنی 
صادر و برچسب معاینه فنی به شيشه سمت راست 
الصاق مي شود. بر روی این برچسب سال و ماه اعتبار 

معاینه فنی قابل مشاهده است.

شکل 15ـ1ـ کارت معاینه فنی

شکل 14ـ1ـ برچسب معاینه فنی
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 زمین، تنها مکان زندگی

سردرد،  خستگي،  سينه،  خس خس  نفس،  تنگي  چشم،  سوزش 
ازن،  هواست.  آلودگي  نشانه هاي  و  عالئم  از  تهوع،  حالت  و  سرفه 
دي اکسيدکربن، اکسيدهاي گوگرد و نيتروژن، سرب، ذرات معلق و 
ترکيبات سمي، مانند: بنزن و فرمالدئيد ترکيباتي هستند که در اثر 
آلوده مي کنند. بررسي ها نشان  را  ایجاد شده و هوا  سوخت خودرو 
داده است که تماس با ميزان باالي ازن، گوگرد و اکسيد نيتروژن با 
بيماري هاي ریوي و مرگ زودرس ارتباط دارد.ذرات معلق موجود در 
هوا وارد جریان خون مي شوند و عملکرد عروق را کاهش مي دهند. 
این ذرات ممکن است با آلزایمر هم ارتباط داشته باشند. آلودگي هوا 
بر سيستم عروقي و گردش خون هم اثر مي گذارد، به طوري که در 

انگلستان از هر 50 حمله قلبي یکي با آلودگي هوا ارتباط دارد.

4ـ3ـ بیمه خودرو
زندگی می باشد  از  از خودرو قسمتی  استفاده  امروزه 
با خودروی خود در حال  را  به طوری که زمان زیادی 
حرکت از نقطه ای به نقطة دیگر هستيم. به تبع آن آمار 
تصادفات و حوادث رانندگی روز به روز افزایش می یابد 
و مبالغ زیادی جهت خسارت های وارده هزینه می شود. 
بيمه خودرو راه حلی جهت جبران خسارت هاي ناشی 
از حوادث رانندگی به اتومبيل، سرنشينان آن و اشخاص 
ثالث است؛ بنابراین بيمه هاي اتومبيل را مي توان به سه 

گروه تقسيم کرد: 

 بیمة شخص ثالث: شخص ثالث به کليه افرادی 
آنها  به  رانندگی ممکن است  می گویند که در هنگام 
وسایل  دارندگان  کليه  قانون،  طبق  شود.  وارد  صدمه 
نقليه موتوری زمينی و ریلی باید وسایل نقليه خود را 
در قبال خسارت بدنی و مالی که ممکن است در اثر 
حوادث جاده ای به اشخاص ثالث وارد شود، بيمه نمایند 
و دارندگان وسایل مزبور مکلفند سند حاکی از انعقاد 

قرارداد بيمه را هنگام رانندگی همراه داشته باشند.
باید در نظر داشت که جهت جبران خسارات توسط 
الزامی  با وسيلة  نقليه  بيمه، داشتن گواهی متناسب 

که  است  این  سؤال  حال 
مخاطرات  مي توان  چطور 
بهداشتي آالینده هاي خودرو را 

داد؟ کاهش 
در واقع با تعمير به موقع خودرو 
انتشار گازهای  از  می توان مانع 
همين  به  شد.  هوا  در  آالینده 
منظور در فواصل معين باید با 
فنی  معاینه  مراکز  به  مراجعه 
را  خودرو  از  خروجی  گازهای 
کنترل و در صورت لزوم، نسبت 

اقدام کرد. تعمير خودرو  به 

شکل 16ـ1ـ تأثیر آالینده های خودرو بر محیط زیست

امام صادق )ع( مي فرمایند: زندگی جز با سه چيز خوش نمی شود: هوای پاک، آب فراوان و گوارا و زمين نرم 
و سست.  
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فصل 1: صدور بلیت و صورت وضعیت

می باشد. همچنين همواره مسئوليت جبران خسارت 
به عهدة وسيلة نقليه مسبب حادثه می باشد و خسارت 

از محل بيمه نامه آن پرداخت می گردد.
که  آنجا  از  )سرنشین(:  راننده  حوادث  بیمة   
راننده مقصر حادثه،  ثالث،  بيمة شخص  قانون  طبق 
خسارتی  بنابراین  نمی گردد  محسوب  ثالث  شخص 
تعلق  مذکور  فرد  به  ثالث  شخص  بيمه نامه  محل  از 
نمی گيرد. در این گونه موارد غرامت جانی و بدنی وارد 
به او از محل تعهدات حوادث راننده قابل جبران است.
راننده  حوادث  تعهدات  عموماً  که  است  الزم به ذکر 
اجباری نمی باشد هرچند بيشتر مواقع همراه با بيمه 
عرضه  بيمه نامه  کارت  یک  در  و  ثالث  شخص  نامه 
مي گردد و نيازي به خرید بيمه نامه جداگانه نمي باشد.

بنابراین تعهدات بيمه شخص ثالث و حوادث راننده به 
سه بخش تقسيم می شود.

دیة  نوع  هر  بدني،  خسارت  از  منظور  بدنی:  الف( 
ناشي از صدمه، شکستگي، نقص عضو، ازکارافتادگي 
)جزئي یا کلي ـ موقت یا دائم( یا دیة فوت شخص 
ثالث است و حداکثر مقدار تعهد آن )به ازای هر نفر(

معادل دیه یک مرد مسلمان می باشد.
ب( مالی: منظور از خسارت مالی، زیان هایی می باشد 
ثالث  اموال شخص  به  رانندگی  به سبب حوادث  که 

وارد می شود.
رانندة وسيله  به  وارد  ج( حوادث راننده: خسارات 
نقلية مقصر که شامل فوت، نقص عضو و از کارافتادگی 

می باشد.

شکل 17ـ1ـ  بیمه نامه شخص ثالث

 شماره بیمه نامه

 تاریخ انقضا

تعداد سال 
تخفیف

حق بیمه

ت
دا

عه
ن ت

یزا
 م

شرکت های بيمه جهت ارائه خدمات و صدور بيمه نامه، 
مبلغی را به عنوان حق بيمه، از شخص بيمه گذار دریافت 

می  کنند. این مبلغ براساس ميزان تعهدات بيمه )جانی، 
خودرو،  کاربری  بيمه،  مدت  راننده(،  حوادث  و  مالی 
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تخفيفات و جرایم، تعداد سيلندر در خودروهای سواری 
بارکش  خودروهای  در  بار  ظرفيت  و  موتورسيکلت  و 
تعهدات  ميزان  بيمه نامه،  حق  مقدار  می شود.  تعيين 
و مشخصات خودرو در بيمه نامه ذکر می شود )شکل 

14ـ1(.

جبران کنندة  اتومبيل،  بدنه  بيمة  بدنه:  بیمة   
خسارات ناشی از حوادثی است که برای اتومبيل مورد 
بيمه اتفاق می افتد و به طور معمول و در بيمه نامه های 
و سرقت  آتش سوزی  عادی شامل سه خطر: حادثه، 
است. الزم به ذکر است این بيمه اجباری نمی باشد.

5  ـ3ـکارت فعالیت ناوگان عمومی

شکل18ـ1ـ بیمه نامه بدنه

برون شهری  نقل جاده ای  و  فعال در بخش حمل  ناوگان  ناوگان عمومی، مدرک شناسایی  کارت هوشمند 
کشور اعم از مسافربری و باری است. این کارت با استفاده از فناوری های جدید و تکنولوژی IT توسط سازمان 
راهداری و حمل و نقل جاده ای صادر می شود و هرگونه فعاليت کاميون، اتوبوس، مينی بوس و سواری کرایه 

جهت جابه جایی بار و مسافر در جاده های برون شهری بدون داشتن این کارت ممنوع است.
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فصل 1: صدور بلیت و صورت وضعیت

کارت هوشمند ناوگان، مجوز فعاليت ناوگان در بخش 
باال،  ایمنی  ضریب  با  کارت  این  است.  شهری  بين 
کارت  اطالعات  ادغام  اطالعات،  ذخيره سازی  امکان 
از صدور  و جلوگيری  اطالعاتی  با سایر سيستم های 
کارت های تقلبی را فراهم می آورد و موجب تسهيل 
همچنين  می شود.  وضعيت  صورت  صدور  فرایند  در 
کارت  می کند،  تغيير  ماشين  پالک  که  آنجایی  از 

است. خودرو  شناسایی  شمارة  مختص  هوشمند، 
6 ـ3ـ ثبت مشخصات وسیله نقلیه

صورت  صدور  به منظور  راننده  مدارک  کنترل  از  بعد 

باید  شد(  خواهد  داده  توضيح  ادامه  )در  وضعيت 
مشخصات راننده را ثبت نمود. بدین منظور پس از ورود 
به نرم افزار صدور بليت و صورت وضعيت، از سربرگ 
اطالعات کلی، گزینه اتوکار را انتخاب کرده و در پنجرة 
مزبور روی گزینة جدید کليک می نمایيم. سپس کادر 
کارت هوشمند را کامل نموده و روی استعالم کارت 
کليک می نمایيم. در صورتی که کارت هوشمند، معتبر 
نرم افزار  توسط  خودکار  به صورت  جاها  سایر  باشد 
کامل می شوند. شکل زیر مشخصات یک اتوکار بعد از 

استعالم را نشان می دهد. 

شکل 19ـ1ـ کارت فعالیت ناوگان عمومی

شکل 2٠ـ1ـ ثبت مشخصات ماشین
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4ـ مدارک راننده

ارزشیابی مرحله دوم

نمرهنتیجة مورد انتظارموارد ارزشیابیردیف

کنترل مدارک 1
وسيلة  نقليه  

 ـ کنترل مدارک و تعيين کفایت و اعتبار مدارک

 ـ عدم توانایی در کنترل مدارک  
1/5

ثبت مشخصات 2
وسيلة نقليه

 ـ درج مشخصات وسيلة  نقليه بدون خطا

ـ عدم توانایی درج مشخصات وسيلة  نقليه
1/5

هنرجویان با مراجعه به سایت http://smartcard.rmto.ir و در قسمت استعالم کارت ماشين، صحت 
کارت هوشمند وسيلة نقليه را کنترل کنند.

فعالیت
کارگاهی2

هنرجویان با حضور در کارگاه به گروه های 3 نفره تقسيم شده، دو نفر در نقش متصدی و نفر سوم در 
نقش راننده ایفای نقش می کنند. متصدی باید ضمن دریافت کارت های وسيلة نقليه، آنها را کنترل نموده 

و مشخصات راننده را ثبت کند.

فعالیت
کارگاهی3

همان گونه که مشاهده می کنيد، تاریخ بازدید فنی و بيمة شخص ثالث اتوکار مزبور گذشته است. بعد از استعالم 
بر روی گزینة ثبت کليک نمایيد.

با افزایش تعداد وسایل نقليه، روزبه روز بر اهميت ایمنی جابه جایی و رفتار راننده افزوده شده است. در این 
ميان از آنجا که رانندگان وسایل نقليه عمومی بيشتر در معرض حوادث رانندگی قرار دارند، سالمت و رفتار 
آنها حين رانندگی باید به طور مستمر بررسی شود. اما چگونه می توان صالحيت حرفه ای و سالمت راننده را 

کنترل نمود؟ 
به منظور اطمينان از سالمت و صالحيت راننده و همچنين ضابطه مند کردن حمل و نقل عمومی، رانندگان 
بخش مسافربری باید عالوه بر مدارک عمومی از قبيل گواهی نامه )که برای هر راننده اعم از اینکه در بخش 

حمل و نقل عمومی و یا شخصی فعاليت می کند الزامی است( باید مدارک ذیل را نيز دارا باشند.
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شکل 21ـ1ـ گواهی نامه

حمل و نقل شخصی

1ـ4ـ گواهی نامه
تنها با پيروی از قوانين ترافيکی و شناخت عالئم راهنمایی 
و رانندگی، می توان در شرایط مختلف، رانندگی ایمن 
همراه با آسودگی خاطر داشت. به همين دليل برای 
رانندگی با وسایل نقليه مختلف، راننده موظف است 

تا گواهی نامة معتبر و مناسب همراه داشته باشد.
گواهی نامة رانندگی، در واقع مدرک رسمی نشان دهنده 

صالحيت فرد برای رانندگی با یک یا چند نوع وسيلة 
نقلية موتوری می باشد. انواع مختلف گواهی نامه وجود 
دارد و جهت رانندگی با هر وسيله نقليه باید گواهی نامه 
متناسب با آن را اخذ نمود. در جدول صفحه بعد انواع 

گواهی نامه آورده شده است: 

حمل و نقل عمومی

گواهی نامه

گواهی نامه

کارت شناسایی 
هوشمند

کارت صحت و سالمت 
جسمی و روانی

مدارک راننده
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مدت اعتبار انواع گواهی نامه رانندگی 10 سال است 
و پس از پایان اعتبار آن و در صورت احراز سالمت 
جسمی و روانی، برای دوره های بعد تجدید می شود. 
باشد،  تمام  از هفتاد سال  آنها بيش  افرادی که سن 
سالمت  احراز  جهت  یک بار  سال  پنج  هر  مکلفند 
جسمی و روانی و در صورت لزوم، تعویض گواهی نامه 

متناسب با شرایط جسمی و روانی خود به راهنمایی 
نمایند. رانندگی مراجعه  و 

2ـ4ـ کارت صحت و سالمت جسمی و رواني
یک  سالمت  کارت  به  مربوط  بعد  صفحه  تصویر 
راننده است. به نظر شما اهميت کارت سالمت برای 

چيست؟ رانندگان 

جدول 5ـ1ـ انواع گواهی نامه

گواهی نامةنوع گواهی نامه
 پیش نیاز

ویژگی خودروشرایط سنی

انواع موتورسيکلت18 سال تمام................    موتورسيکلت

      پایه سوم
18 سال تمام................       

وسایل نقليه موتوری با حداکثر 
مجموع وزن و ظرفيت بار 3/5 

تن و یا برای حمل حداکثر 9 نفر 
سرنشين با احتساب راننده

23 سال تمامپایه سومپایه دوم

وسایل نقليه موتوری با حداکثر 
مجموع وزن و ظرفيت بار 6 تن 
و یا برای حمل حداکثر 26 نفر 

سرنشين با احتساب راننده

25 سال تمامپایه دومپایه یکم

وسایل نقليه موتوری با حداکثر 
مجموع وزن و ظرفيت بار بيش از 
6 تن یا برای حمل حداکثر 26 
نفر سرنشين با احتساب راننده

انواع وسيلة نقليه عمرانی، صنعتی، 20 سال تمام................      ویژه
کشاورزی و کارگاهی
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کارت سالمت مدرکی است برای تعيين صالحيت  جسمی 
و  برون شهری  عمومی  نقل  و  رانندگان حمل  رواني  و 
روستایی. کليه رانندگان بخش حمل و نقل عمومی باید از 
طریق مراجع ذی ربط )وزارت بهداشت  درمان و آموزش 

پزشکی( نسبت به دریافت این کارت اقدام کنند. 
معاینات پزشکی جهت صدور کارت سالمت رانندگان 
هر دو سال یک بار انجام می گيرد، جز در مورد افراد 

زیر که باید معاینات ساليانه انجام گيرد:

الف( رانندگان باالی 40 سال
واگير  بيماری های مزمن غير  به  مبتال  رانندگان  ب( 

 ... و  اختالالت کليوی  مانند: دیابت، 
همچنين رانندگانی که تصادف منجر به فوت داشته 
و  مي شود  اعتبار  فاقد  آنها  سالمت  کارت  باشند، 
سالمت شغلی آنها باید مجدداً توسط مراکز تخصصی 

شود. بررسی  پزشکی 

شکل 22ـ1ـ کارت صحت و سالمت جسمی و روحی

شکل 23ـ1ـ کارت فعالیت راننده

چرا بعضی از رانندگان باید در فواصل زمانی کوتاه تری کارت صحت و سالمت خود را تمدید نمایند؟فعالیت5

3ـ4ـ کارت فعالیت راننده
در  فعال  رانندگان  شناسایي  مدرک  فعاليت،  کارت 
بخش حمل و نقل جاده اي برون شهري کشور اعم از 
مسافربري و باري و در واقع به منزلة شناسنامة  فعاليت 
راننده در بخش حمل ونقل عمومی است. این کارت با 
از فناوري هاي جدید و تکنولوژي IT توسط  استفاده 

سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي صادرمي شود و 
هرگونه فعاليت رانندگان کاميون، اتوبوس، ميني بوس 
و سواري کرایه جهت جابه جایي بار و مسافر در حمل و 
نقل عمومي جاده اي بدون داشتن کارت مذکور ممنوع 

است.
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همان طور که گفته شد، کارت هوشمند حمل و نقل مسافری و باری به صورت جداگانه صادر می شود و یک 
راننده حداکثر 2 بار می تواند از حمل و نقل مسافری به باری و بالعکس تغيير شغل دهد.

4ـ4ـ مدت کار 
در صنعت حمل و نقل جاده ای فشار زیادی روی راننده است تا مسافران را به موقع به مقصد برساند؛ بنابراین 
آنها اغلب با وجود خستگی، به رانندگی ادامه می دهند و این موضوع سبب بروز تصادفات زیادی می شود. 

به نظر شما چگونه می توان مانع رانندگی بيش ازحد آنها شد؟

فاصلة تهران تا جيرفت حدوداً 1212 کيلومتر است. با فرض اینکه  بخواهيم به طور ميانگين با سرعت فعالیت6
75 کيلومتر بر ساعت حرکت کنيم، این اتوبوس حداقل به چند راننده احتياج دارد؟ )فرض نمایيد در 

طول مسير، اتوبوس 2 دفعه و هر دفعه 20 دقيقه توقف کرده است.(

کدام یک از موارد زیر صحيح و کدام اشتباه است؟فعالیت7
 

نادرستدرست

یک رانندة پایه سوم می تواند موتورسيکلت را براند.
یک فرد باالی 20 سال می تواند رانندة مينی بوس باشد.

برای دریافت گواهی نامة پایه یکم ابتدا باید گواهی نامة پایه سوم را اخذ کرد.
یک راننده اتوبوس می تواند فاصلة زاهدان تا تبریز را در طول 7 شبانه روز بپيماید.

جهت اخذ کارت هوشمند، راننده باید تنها دارای گواهی نامه باشد.
مرجع صدور کارت هوشمند راننده، راهنمایی و رانندگی است.

تنها، داشتن گواهی نامة پایه یکم جهت رانندگی اتوبوس کافی است.

شکل 24ـ1ـ خستگی عامل تصادف

رانندگی اتوبوس و مينی بوس بيش از 9 ساعت در یک 
و  شرکت ها  و  است  ممنوع  راننده  هر  برای  شبانه روز 
مؤسسات حمل و نقل مسافر موظفند برای مسافرت هایی 

که مستلزم بيش از 9 ساعت رانندگی با سرعت مجاز در 
یک شبانه روز است، رانندة کمکی پيش بينی کنند.
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5  ـ4ـ ثبت مشخصات راننده

شکل 25ـ1ـ ثبت مشخصات راننده

پس از استعالم کارت و تطبيق مشخصات، روی گزینة ثبت کليک نمایيد.

فعالیت
هنرجویان با مراجعه به سایت http://smartcard.rmto.ir و در قسمت استعالم کارت سالمت راننده کارگاهی4

و کارت هوشمند راننده، صحت این 2 کارت را کنترل نمایند.

فعالیت
هنرجویان با حضور در کارگاه به گروه های 3 نفره تقسيم شده، دو نفر در نقش متصدی و نفر سوم در نقش کارگاهی5

راننده ایفای نقش می کنند، متصدی باید ضمن دریافت کارت های راننده آنها را کنترل نماید.

از  پس  نيز  را  راننده  نقليه، مشخصات  وسيله  مشابه 
پس  بدین منظور  نمود.  ثبت  باید  او  مدارک  کنترل 
وضعيت،  صورت  و  بليت  صدور  نرم افزار  به  ورود  از 
از سربرگ اطالعات کلی، گزینة رانندگان را انتخاب 
نمایيد.  کليک  جدید  روی  مزبور  پنجره  در  و  کرده 
سپس کادر شماره کارت هوشمند را کامل نموده و 

روی استعالم کارت کليک نمایيد. در صورتی که کارت 
خودکار  به صورت  جاها  سایر  باشد  معتبر  هوشمند، 
توسط نرم افزار کامل می شود و تنها باید تاریخ کارت 
یک  مشخصات  زیر  شکل  نمایيد.  وارد  را  سالمت 
راننده بعد از استعالم کارت وی را نشان می دهد. بعد 

نمایيد. ثبت، کليک  به روی گزینة  استعالم  از 
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5  ـ صورت وضعیت
سازمان  بيمه،  شهرداری ها،  مانند  مختلف  ارگان های 
راهداری و حمل و نقل جاده ای در حمل و نقل مسافر 
نقش دارند و هریک به اطالعاتی درباره حمل و نقل 
مسافر احتياج دارند، برای مثال بيمه ها به تعداد و نام 
اما  دارند.  احتياج  نقليه  وسيله  رانندگان  و  مسافران 
را دریافت می کنند؟ این اطالعات  سازمان ها چگونه 

استفاده  وضعيت  صورت  نام  به  فرمی  از  بدین منظور 
می شود. طرح این فرم توسط وزارت راه و شهرسازی 
اقتصادی و دارایی چاپ  امور  از طریق وزارت  تهيه و 
مي شود و پس از وصول حق تمبر برای حمل و نقل 
مسافربری مورد استفاده قرار می گيرد. شرکتهای حمل 
و نقل مسافر جهت جابه جایی مسافر در مسافت های 
بيش از 20 کيلومتر باید اقدام به صدور صورت وضعيت 
نمایند و چنانچه رانندگان بدون داشتن صورت وضعيت 
نسبت به جابه جایی مسافر اقدام نمایند و یا مسافر همراه 
آنان با مشخصات مسافری که در صورت وضعيت قيد 
شده مطابقت نداشته باشد عمل آنها تخلف محسوب 

می شود.
شایان ذکر است که موارد زیر مشمول صدور و استفاده 

از اوراق صورت وضعيت مسافربری نيستند:
الف: وسایل نقليه عمومی مسافربری که تحت مالکيت 
یا نظارت شهرداری در حریم آن شهر فعاليت می نمایند.
ب: وسایل نقلية عمومی مسافربری که تحت مالکيت 

با  شهر  یک  بين  مسير  در  شهرداری ها  نظارت  یا 
شهرها، شهرک ها، شرکت ها، کارخانه ها و روستاهای 

می کنند.  فعاليت  آن  اطراف 
ـ  5  ـ اطالعات مندرج در صورت وضعیت 1 

که  می باشد  برگ   3 شامل  معموالً  وضعيت  صورت 
به  دیگری  مسافربری،  شرکت  به  متعلق  برگ  یک 
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای )این برگ به 
دو قسمت مجزا تفکيک می شود( تعلق دارد و برگ 
به  نيز  برگ  )این  بيمه  و  شهرداری  به  مربوط  آخر 
دو قسمت مجزا تفکيک می شود( می باشد، روی هر 
نسخه صورت وضعيت با خط قرمز ذکر شده است که 
باید به کدام سازمان و یا شخص تحویل داده شود.

زیر  شرح  به  وضعيت  صورت  در  مندرج  اطالعات 
می باشد:

 مشخصات رانندگان: از قبيل نام و نام خانوادگی، 
شماره و محل صدور گواهی نامه و...

 مشخصات وسیلة نقلیه: از قبيل شماره پالک، 
نوع اتوبوس، ظرفيت و...

نام   و  نام  صندلی،  شماره  مسافرین:  اطالعات   
کرایه مبلغ  و  بليت  شماره  خانوادگی، 

 سرویس: مبدأ حرکت، ساعت حرکت، مقصد، و...
 اطالعات شرکت مسافربری: از قبيل نام شرکت، 

کد فعاليت و...

ارزشیابی مرحله سوم

نمرهنتیجة مورد انتظارموارد ارزشیابیردیف

کنترل مدارک راننده  1
ـ کنترل مدارک راننده و تعيين صالحيت

 ـ عدم توانایی در کنترل مدارک راننده
1/5

ثبت مشخصات راننده2
ـ درج مشخصات راننده بدون خطا

ـ عدم توانایی درج مشخصات راننده
1/5
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 خالصه گزارش مالی سفر: تعداد مسافرین، کل کرایه، کرایة توشه اضافی، عوارض شهرداری و...

همان گونه که گفته شد هر صورت وضعيت حاوی اطالعات رانندگان، مسافرین و... می باشد. با توجه به فعالیت 8
شکل 19 اطالعات کامل مندرج در صورت وضعيت را در جدول زیر یادداشت نمایيد.

رانندگان

وسیلة  نقلیه

مسافرین

سرویس

شرکت مسافربری

گزارش مالی

به  )مربوط  مختلف  نسخه های  در  موجود  اطالعات 
سازمان ها و اشخاص مختلف( صورت وضعيت مشابه 
آن  نياز  مورد  اطالعات  تنها  کدام  هر  در  و  نمی باشد 
سازمان درج می شود. به عنوان مثال در نسخة مربوط به 
سازمان راهداری از ذکر مشخصات مسافرین و گزارش 

می شود. خودداری  مالی 
الزم به ذکر است که هر صورت وضعيت دارای یک 
شماره و سری متعلق به خود است که بر روی تمام 

است. قابل مشاهده  نسخه ها 
همچنين صورت وضعيت دارای انواع مختلف می باشد 

که عبارت اند از: 
 صورت وضعيت مخصوص اتوبوس مسافربری جاده ای 

داخلی )شکل 26ـ2(
سواری   و  مينی بوس  مخصوص  وضعيت  صورت   

مسافربری      جاده ای      داخلی)شکل27ـ2(
 صورت وضعيت مخصوص سفر دربستی

 صورت وضعيت مخصوص اتوبوس مسافربری جاده ای 
بين المللی

استفادة  مورِد  وضعيت،  صورت  هر  باالی  قسمت  در 
صورت  انواع  تفاوت  مهم ترین  است.  شده  آورده  آن 
وضعيت، در تعداد کادرهای مربوط به نام مسافرین و 
رانندگان می باشد. به عنوان مثال در صورت وضعيت 
مسافرین  تعداد  داخلی،  جاده ای  مسافربری  اتوبوس 
60 عدد و تعداد رانندگان 3 نفر بوده، اما در صورت 
وضعيت مينی بوس و سواری این تعداد به ترتيب 21 
و 1 نفر می باشد و در صورت وضعيت دربستی تنها 
بسنده  قرارداد  مفاد  و  رانندگان  مشخصات  ذکر  به 

می شود. 
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شکل 26ـ1ـ صورت وضعیت
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شکل 27ـ1ـ صورت وضعیت مینی بوس ـ سواری

ت
سری صور

ت
شماره صور

ت
سری صور

ت
ور

 ص
وع

ن
 و 

ری
دا

راه
ن 

زما
سا

خه 
س

ن
ای

ده 
جا

ل 
ونق

مل 
ح

ق 
سخه متعل

ن
به راننده

ود
 ش

ک
کی

 تف
جا

این
از 



32

ـ  5  ـ صدور صورت وضعیت 2
تکميل صورت وضعيت توسط رایانه انجام می شود، بدین منظور ابتدا باید مشخصات سفر، رانندگان و ماشين 
را ثبت و بليت را صادر کرده و در مرحلة نهایی، صورت وضعيت را صادر کرد. همان گونه که قباًل ذکر شد، 
این مراحل توسط نرم افزار صدور بليت و صورت وضعيت انجام مي شود. شرکت های مسافربری مختلف، از 
نرم افزارهای متفاوتی استفاده می کنند، ولی فرایند ذکر شده در نرم افزارها تا حدود زیادی مشابه است. در ذیل 

به عنوان نمونه، طریقة انجام این فرایند توسط یکی از این نرم افزارها توضيح داده شده است.
ـ  5  ـ ثبت سرویس 1ـ2

چگونگی ثبت مشخصات رانندگان، وسيلة نقليه و صدور بليت قباًل توضيح داده شد. در این قسمت ابتدا نحوة 
ثبت سرویس و صدور صورت وضعيت توضيح داده خواهد شد.

به منظور ثبت سرویس از سربرگ اطالعات روزانه، گزینة  تعریف سرویس را انتخاب کنيد، در این قسمت دو 
نوع سرویس، قابل تعریف است که عبارت اند از:

الف( سرویس عادی: مختص یک تاریخ مشخص است.
انتخاب  را  عادی  سرویس  منظور  همين  به  کنيم.  تعریف  عادی  سرویس  یک  داریم  قصد  قسمت  این  در 

می شود. باز  زیر  پنجرة  صورت  این  در  که  می کنيم، 

گاهی باید سرویس مورد نظر را قفل کرد )در شرایطی مانند بدی آب و هوا و یا مسدود شدن مسير و...( تا 
سایر کاربران امکان عمليات هایی مانند صدور بليت، رزرو و... را نداشته باشند. سرویسی که قفل شده است، 

با عالمت  قابل تشخيص است.
بعد ازاینکه روی گزینة جدید، کليک نمایيد، پنجرة صفحه بعد باز می شود.

ثبت سرویس 

        
 قفل کردن سرویسمشخصات سرویس   

شکل 28ـ1ـ نمایش سرویس های موجود
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در مرحلة تعيين قيمت ها، هزینه ها به صورت خودکار 
این هزینه ها هر سال  نرم افزار کامل می شود.  توسط 
توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای تعيين 

و به شرکت های مسافربری ابالغ مي شود.
ب( سرویس ثابت: که در یک بازة زمانی مشخص 

تعریف شده است.
جهت تعریف سرویس ثابت از سربرگ اطالعات روزانه، 
گزینة تعریف سرویس را انتخاب کنيد. با انتخاب گزینة 

سرویس ثابت پنجرة زیر باز می شود. 

1ـ تعیین زمان حرکت      

2ـ تعیین نوع اتوکار     

3ـ تعیین مقصد نهایی    

ت
یم

ن ق
عیی

ـ ت
4

شکل 29ـ1ـ ایجاد سرویس عادی

شکل 3٠ـ1ـ ایجاد سرویس ثابت

5  ـ تعیین مقصدهای 
میانی
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ـ  5  ـ ثبت مشخصات در صورت وضعیت 2ـ2
به منظور ثبت مشخصات در صورت وضعيت، در سربرگ اطالعات روزانه روی گزینه صورت وضعيت و سپس 
روی »بستن ليست« کليک می نمایيم. با کليک روی گزینة فوق، صفحة زیر باز می شود، در این صفحه ما 

می توانيم سرویس مورد نظر را انتخاب نمایيم.

باز  زیر  پنجرة  نظر،  مورد  سرویس  انتخاب  از  بعد 
می شود. در این صفحه باید رانندگان و وسيلة  نقليه  

)مشخصات رانندگان و وسيلة نقليه در مراحل قبل در 
انتخاب نمایيم.  افزار ثبت شده است( را  نرم 

انتخاب سرویس

ـ  1ـ نمایش سرویس های موجود شکل 31

ـ  1ـ ثبت مشخصات رانندگان و وسیله نقلیه شکل 32

ریز هزینه های 
مقصد نهایی 

واردکردن مشخصات 
صورت وضعیت

جست و جوی راننده

واردکردن کد اسم راننده

واردکردن پالک اتوکار

ریز هزینه های 
مقاصد میانی

جست و جوی 
پالک اتوکار

مشخصات رانندۀ
مورد نظر

مشخصات اتوکار 
مورد نظر

جمع کل هزینه ها
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پس از کليک روی گزینة چاپ، این اطالعات روی صورت وضعيت خام درج می گردد.

هنرجویان با حضور در کارگاه رایانه به گروه های 3 نفره تقسيم شده، دو نفر در نقش متصدی و نفر کار عملی
سوم در نقش راننده ایفای نقش می کنند. مشخصات سرویس و صورت وضعيت را صادر نمایيد )ثبت 

مشخصات راننده و وسيله نقليه در مراحل قبل صورت گرفته است(.

ارزشیابی مرحله چهارم

نمرهنتیجة مورد انتظارموارد ارزشیابیردیف

ثبت مشخصات 1
سرویس  

ـ ثبتکامل مشخصات سرویس در نرم افزار
1ـ عدم توانایی در ثبت سرویس

ثبت مشخصات  2
صورت وضعيت

ـ جایگذاری مشخصات سرویس، وسيله نقليه و راننده در نرم افزار صورت وضعيت
1/5ـ عدم توانایی در جایگذاری مشخصات در نرم افزارصورت وضعيت

چاپ مشخصات در 3
صورت وضعيت

ـ چاپ صورت وضعيت
0/5ـ عدم چاپ صورت وضعيت

شکل 33ـ1ـ ثبت مشخصات در صورت وضعیت
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ارزشیابی شایستگی صدور بلیت و صورت وضعیت
شرح کار:

1- کنترل و ثبت مدارک راننده 
2- کنترل و ثبت مدارک وسيله نقليه

3- ثبت سرویس و صدور بليت
4- ثبت مشخصات در صورت وضعيت و صدور آن

استاندارد عملکرد: 
صدور بليت و صورت وضعيت براساس ضوابط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای

شاخص ها:
1- قانون الزام )شرکت ها و مؤسسات به استفاده از اوراق بارنامه و صورت وضعيت(

2- قانون و آیين نامه حمل بار و مسافر در راه های کشور و لغو پروانه فعاليت
3- انطباق با دستورالعمل نحوه تهيه و تنظيم و دریافت بارنامه و صورت وضعيت توسط شرکت ها و مؤسسات حمل و نقل داخلی کاال و مسافر

شرایط انجام کار:
- محل آزمون: در محل پایانه های مسافربری و فروش بليت

- مدت آزمون: به ازای هر دانش آموز 60 دقيقه )30 دقيقه عملی- 30  دقيقه کتبی(
- اخذ آزمون به صورت انفرادی یا دو نفره 

ابزار و تجهیزات:
- مدارک راننده و وسيله نقليه

- اوراق صورت وضعيت
- نرم افزار صدور بليت و صورت وضعيت

- سخت افزار )رایانه و چاپگر( 

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

2کنترل مدارک و ثبت مشخصات مسافر و چاپ بليت 1

2کنترل مدارک و ثبت مشخصات وسيله نقليه2

1کنترل مدارک و ثبت مشخصات راننده3

1ثبت مشخصات سرویس و مشخصات  صورت وضعيت چاپ مشخصات در صورت وضعيت4

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
1- کنترل دقيق مدارک وسایل نقليه و رانندگان

2- ثبت مشخصات مورد نياز با رعایت اصول امانت داری
3- انجام صحيح مراحل کار با حداقل نظارت کارفرما

2

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

خدمات توشه
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آیا تا به حال پی برده اید

مقدمه
با توجه به اطالعات مرکز آمار، تعداد زيادي از شاغلين در امور مربوط به حمل و نقل و انبارداری در کشور 
مشغول به کار هستند و رشد مشاغل در اين حوزه نسبت به بسياری از حوزه ها چشمگيرتر است. متصدی 
انبار توشه يکی از مشاغلی است که زير مجموعۀ اين حوزه قرار می گيرد که وظيفه ساماندهی توشه مسافر را 
بر عهده دارد. هنرجو با فراگيری فصل پيش رو قادر به انجام کليۀ امور مربوط به انبار توشه می باشد و می تواند 
در انبار توشۀ پايانه های اتوبوسرانی و همين طور در انبار توشه راه آهن مشغول به کار شود. عالوه بر اين بسياری 
از مهارت های الزم برای اشتغال در بسياری از شغل های حوزه حمل و نقل و انبارداری را کسب می کند که راه 

ورود به اين مشاغل را برای هنرجويان تسهيل می نمايد.

    در سفرهاي برون شهري، مسافران اتوبوس های بين شهری مجاز به همراه داشتن چه ميزان بار )توشه( 
هستند؟ همراه داشتن چه نوع مواد و اشيايي غير مجاز  محسوب مي شود؟ 

    در انتقال توشۀ مسافر توسط پايانه های اتوبوسرانی چه مراحلی وجود دارد و هر مرحله چگونه مستندسازی 
و ثبت می شود؟

    انبار به چه مکانی گفته می شود؟ انواع انبارها و ويژگی های هر يک چگونه است؟ چگونه محل کاالها در 
يک انبار را می توان مشخص کرد؟

   چه ميزان بار را می توان به صورت ايمن حمل کرد؟ چه نکاتی را بايد برای حمل ايمن بارها رعايت کرد؟

استاندارد عملکرد

دريافت، نگهداری موقت و تحويل توشه مسافر براساس ضوابط شرکت های حمل و نقل 

واحد یادگیری 2
شایستگی متصدی انبار توشه
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توشۀ مسافر

طول  در  انسان  برای  متفاوتی  ويژگی های  مقدمه: 
به  می توان  جمله  آن  از  که  شده است  بيان  تاريخ 
عبور  کردن،  برای حرکت،کشف  بی قراری، سرکشی 
از مرزها و انطباق با محيط های جديد را بيان کرد. 
به منظور  بشری،  تاريخ  ابتدای  همان  از  بنابراين 

انجام می گرفته است.  نياز، جابه جايی و سفر  تأمين 
با گذشت زمان و شروع تمدن بشری و اهلی کردن 
حيوانات و نيز اختراع کشتی و چرخ، سفرها بيش از 
پيش تسهيل شد، تا به امروز که انواع وسايل حمل و 

دارد. وجود  انجام سفر  برای  نقل 

شما معموالً سفرهای خود را با چه وسيلۀ نقليه ای انجام می دهيد؟ 
آيا برای سفرهای بين شهری خود از وسايل نقليۀ عمومی، مثل 

اتوبوس استفاده کرده ايد؟
در سفرهای خود معموالً چه وسايلی به همراه خود بر می داريد؟
با  يا  پياده  به صورت  اغلب  سفرها  که  گذشته  زمان های  در 
استفاده از حيوانات انجام می گرفت، با توجه به طوالنی بودن 
سفرها، افراد طعام و آذوقۀ مورد نياز برای سفر را با خود همراه 

داشتند که اصطالحاً به آن توشۀ سفر  گفته می شد.

شکل 1ـ2ـ شیوه های مختلف جابه جایی و انجام سفر

شکل2ـ2ـ نمونه ای از شکل های انجام سفر در گذشته
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امروزه نيز، به وسايل همراه مسافران در سفر با 
ناوگان حمل و نقل عمومی مانند اتوبوس، قطار 

يا هواپيما، توشۀ مسافر گفته می شود.

به منظور نگه داری موقت و ساماندهی توشه های مسافران 
در پايانه های اتوبوسرانی بين شهری، هر شرکت حمل و 

نقل مسافر دارای مکانی به نام انبار توشه است.
در پايانه های مسافربری، مسافران می توانند توشه خود 
را تا يک ساعت قبل از حرکت به انبار توشه تحويل 
نيست.  هزينه ای  هيچ گونه  پرداخت  به  نياز  و  دهند 
ساعت  يک  بيش از  توشه  دريافت  زمان  درصورتی که 
باشد، انبار توشه می تواند هزينۀ انبارداری دريافت کند.

است  کيلوگرم  مسافر20  هر  برای  مجاز  توشۀ  ميزان 
شرکت های  اتوبوس های  توسط  رايگان  به صورت  که 
اتوبوسرانی حمل می شود. درصورتی که مسافر خواهان 
حمل توشه بيش از 20 کيلوگرم باشد، بايد برای توشۀ 
مازاد به ازای هر کيلوگرم بار اضافی، 2/5 درصد نرخ 
پايۀ بليت پرداخت کند. حداکثر ميزان توشۀ مازاد به 

ازای هر نفر 20 کيلوگرم است.

حداکثر توشۀ مجاز بدون پرداخت هزینهحداکثر توشۀ مجاز با پرداخت هزینه

x حداکثر 20 کيلوگرم

0= هزینه حمل

يک زوج برای سفر خود از پايانۀ اتوبوسرانی استفاده کرده اند. مبلغ بليت اين زوج 1100000 ريال فعالیت1
است. آنها برای سفر دو چمدان به وزن 20 کيلوگرم و يک چمدان به وزن 15 کيلوگرم به همراه خود 
دارند.آيا آنها نياز به پرداخت اضافه بها برای حمل توشۀ خود دارند؟ در صورت نياز به پرداخت اضافه 

بها، مبلغ آن را محاسبه کنيد.

شکل3ـ2ـ مسافران در پایانۀ اتوبوسرانی به همراه توشۀ سفر خود

شکل 4ـ2ـ نحوۀ محاسبۀ میزان هزینه حمل توشه مسافر

/ هزینه حمل X= × ×
2 5
100  

)نرخ پایه بلیط(  
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توشۀ مجاز

مواد  احشام،  جنازه،  منفجره،  و  محترقه  مواد  حمل 
مسافران  آسايش  مخل  که  اشيايی  و  شدنی  فاسد 
با وسايل  است،  بهداشت عمومی  و  نظافت  منافی  يا 
و  بار  نوع  هر  حمل  است.  ممنوع  مسافربری  نقليۀ 
و  است  ممنوع  عمومی  ناوگان  توسط  تجاری  کاالی 

به جز توشۀ مسافر که مقدار مجاز آن بيان شد، نبايد 
هيچ گونه بار ديگری توسط اتوبوس حمل شود.حمل 
اشياِء ذکر شده در جدول زير بنا به داليل حفاظتی 
در چمدان داخل بار و يا چمدان داخل کابين ممنوع 

: است 

جدول1ـ2ـ  اشیاء و مواد ممنوعه در چمدان مسافر

حمل چمدان های مخصوص بسته های امنيتی، چمدان يا جامه دان مخصوص حمل اسناد که دارای زنگ 
خطر هستند، موادی که دارای باتری ليتيم و يا نور دهنده، عالمت دهنده و ديگر مواد انفجاری باشند.

مهمات و مواد آتش زا، مواد منفجره و وسايل آتش بازی

گازها و افشانه ها )آتش زا، غيرآتش زا، سمی و فشرده شده(

رنگ، تينر و مواد مشابه آتش زا

کبريت و موادی که به راحتی محترق می شوند، موادی که خود به خود آتش می گيرند و موادی که هنگام 
ترکيب با آب آتش توليد می کنند.

مواد اکسيد کننده )پودرهای سفيد کننده و آب اکسيژنه(

مواد سمی و سرايت کننده

مواد پرتوزا

مواد زنگ زننده،ترمومترها )دماسنج( و موادی که دارای جيوه هستند، اسيدها و باتری های مايع

اشياِء برنده )سالح سرد(، افشانه ها و مواد شيميايی بيهوش و بی حس کننده، گازهای اشک آور و ديگر مواد 
تحريک کننده و مضر برای انسان ها

اشياِء مغناطيسی

کپسول اکسيژن

هنرجويان به صورت گروهی با جست وجو در منابع اينترنتی، تصاويری از موارد ذکر شده در جدول 1 را فعالیت2
تهيه و داليلی که حمل اين اشياء و مواد ممنوع است را در قالب پوستر در کالس ارائه کنند.
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شکل 6  ـ2ـ الف ـ ثبت توشه و ورود اطالعات آن

اسناد توشه
شکل 5  ـ2 انبار توشه و فرايند حرکت توشۀ همراه مسافر با استفاده از تسهيالت پايانه هاي مسافربري را نشان 
مي دهد. همان طور که مشاهده می کنيد، اين فرايند شامل 4 مرحله است. به نظر شما به منظور مستندسازی 

اين فرايند نياز به تکميل چه اسنادی در هر مرحله است؟

در ادامه به بررسی مرحلۀ اول خواهيم پرداخت. 3 مرحلۀ ديگر در انتهای اين فصل مورد بررسی قرار می گيرد.
    دریافت توشۀ مسافر )در مبدأ(: در هنگام تحويل توشه به انبار، متصدي انبار به منظوردريافت و ارسال 

توشه، براي آن رسيد صادر مي کند. صدور رسيد به دو  شکل رايانه اي و دستي انجام مي شود.
    صدور رسید رایانه ای: برای ثبت رايانه ای امور مربوط به انبارداری، نرم افزارها معموالً به صورت سفارشی 
برای شرکت های مسافربری ساخته می شوند؛ ولی عموماً دارای قسمت ها و روند کاری مشابهی هستند. در 

ادامه نحوة استفاده از برنامۀ انبارداری مورد استفاده در انبار توشه توضيح داده مي شود.
به منظور ثبت توشۀ جديد پس از باز کردن برنامه، تاريخ را وارد کرده، گزينۀ ثبت بار )ثبت توشه( را انتخاب 

می کنيم، که در شکل 6ـ2 )الف و ب( اين فرايند نشان داده شده است.

مقصد مبدأ
دریافت توشه توسط 

متصدی انبار توشه
به مسافر دریافت توشه از رانندهتحویل توشه به راننده تحویل توشه 

یا نمایندۀ قانونی آن

شکل5  ـ2ـ فرایند حرکت توشۀ همراه مسافر با استفاده از تسهیالت پایانه های مسافربری

 2. ثبت بار جدید1. ثبت تاریخ صدور بارنامه
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فصل2:خدمات انبار توشه

پس از ورود، اطالعات مورد نياز بار جديد در سيستم ثبت شده و از رسيد در دو نسخه مطابق شکل زير نسخۀ 
چاپی تهيه می شود. يک نسخۀ آن به عنوان رسيد مسافر به ايشان تحويل داده می شود و نسخۀ دوم به همراه 
توشه ارسال مي شود. با توجه به ثبت اطالعات در سيستم رايانه ای، معموالً به نسخۀ فيزيکی سوم  نياز  نيست، 

در صورت لزوم، می توان با استفاده از گزينۀ چاپ مجدد، مجدداً از رسيد نسخۀ چاپی تهيه کرد.

با کليک روي آيکن ویرایش بار ديگر پنجرة ثبت بار 
جدید نمايان می شود که می توان اطالعات ثبت شده 
را ويرايش کرد. در صورت ويرايش، نرم افزار نسخه ای 

از رسيدهای ويرايش شده را تهيه می کند که از مسير 
گزارشات »گزارش تغییرات«  بارنامه، مطابق شکل 
8  ـ2 رسيدهای ويرايش شده را می توان مشاهده کرد.

شکل 6  ـ2ـ ب ـ مراحل ثبت توشه و ورود اطالعات آن

شکل7ـ2ـ نسخۀ چاپی رسید توشه

هزینۀ نگه داری موقت کاال در انبار   هزینۀ حمل درون شهری کاالهزینه ارسال کاال مبلغ پرداختی کرایه در مبدأ
 ثبت بارنامه

رسید موقترسید موقت
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شکل 8ـ2ـ تهیه گزارش از توشه های دریافتی
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فصل2:خدمات انبار توشه

وجود  عدم  صورت  در  دستی:  رسید  صدور      
سيستم صدور رسيد توشه يا در مواقعی که اين سيستم 
قادر به سرويس دهی نيست، می توان از رسيد دستی 

استفاده کرد. اين رسيد در سه نسخه تکميل مي شود 
که معموالً دارای رنگ های متفاوت است. نمونه ای از 

اين رسيد در شکل 9ـ2 نشان داده شده است.

با توجه به نمونۀ فرم رايانه ای تکميل شده در متن درس با کمک هنر آموز خود فرم رسيد دستی را فعالیت3
تکميل کنيد.

يا ماکت های کار عملی1 انبار توشه، کاالها  انبارداری به عنوان متصدی  با حضور در کارگاه  از هنرجويان  هريک 
کاالهای تعيين شده توسط هنرآموز را دريافت کرده و آنها را از نظر مقررات حمل بار به عنوان توشه 
بررسی کند. سپس کاالهايی را که مغايرتی با قوانين ندارند، تحويل گرفته، و اسناد دستی و رايانه ای 

مورد نياز را تکميل کند.

شکل 9ـ2ـ نمونه ای از رسید موقت توشۀ مسافر 
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انبار

به طور کلی تمدن بشری از سه دورة اصلی عبور کرده 
است. اولين دوره را می توان عصر کشاورزی نام گذاری 
کرد که از سپيده دم تاريخ آغاز و تا دو يا سه قرن 
کشت  انجام  برای  دوره،  اين  در  داشت.  ادامه  قبل 
خشکسالی  و  قحطی  از  عبور  همچنين  و  بعد  سال 
)در کشورهايی مانند مصر( نياز به ذخيرة مواد غذايی 

برای مدت زمان طوالنی بوده است. 
اختراع  می باشد.  صنعت  عصر  بزرگ،  دورة  دومين 
اختراعات  و  نقل  و  حمل  در  پيشرفت  بخار،  ماشين 
تسهيل  کرد،  را  انبوه  توليد  دوره،  اين  در  مکانيکی 
به گونه ای که حتی کشاورزی نيز به يک صنعت بدل 
مختلف  توليدات  سرعت  دوره،  اين  در  بنابراين  شد. 

ذخيرة  برای  مکان هايی  به  کارخانجات  و  بيشتر شد 
مواد اوليه مورد نياز و همچنين توليدات خود نياز پيدا 
و صنعت  کشاورزی  عصر  دو  هر  در  بنابراين  کردند؛ 
ذخيره سازی مواد اوليه و توليدی به منظور حفاظت از 
آنها در برابر عوامل مخرب از اهميت خاصی برخوردار 

است. بوده 
در شکل 10ـ2 برخی از عواملی که می توانند به مواد 
داده  نشان  برسانند  آسيب  شده  ذخيره  کاالهای  و 
شده است. چه عوامل مخرب ديگری را می توانيد نام 
ببريد؟ چگونه بايد مواد و کاالهای خود را از معرض 

اين عوامل مصون نگاه داريم؟

     

مراحل کارردیف
شرایط عملکرد

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

استاندارد )شاخص ها/داوری/نتایج ممکن
نمرهنمره دهی(

دريافت 1
توشه

ـ قبض رسيد موقت 
ـ کامپيوتر و نرم افزارهای انبار 

توشه، چاپگر
20 دقيقه

محل : کارگاه انبار توشه

باالتر از حد 
انتظار

تهيۀ گزارش از توشه های ثبت شده 
مسافران

3

قابل قبول
درج اطالعات قبض رسيد موقت در 
سيستم و نرم افزار دقيقاً تکميل شده 

و قبض صادر شده است.

2

غير قابل قبول
درج اطالعات قبض رسيد موقت در 
تکميل  ناقص  افزار  نرم  و  سيستم 

شده است و عدم صدور قبض

1

شايستگی های غيرفنی، 
ايمنی،بهداشت، توجهات 
زيست محيطی و نگرش

1ـ پايبندی به اصول اخالقی و صداقت و احترام 
به حقوق مسافرين

2ـ دقت در انجام کار
3ـ مسئوليت انجام کار خود را بر عهده می گيرد.
4ـ پاسخگويی و ارائۀ واکنش مناسب به مسافران

1ـ رعايت همۀ 
موارد

2ـ عدم رعايت 
موارد همۀ 

3

2رعايت همۀ موارد

1رعايت بند 2و3
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فصل2:خدمات انبار توشه

بنابراين با توجه به نوع کاالها و مواد بايد مکانی برای ذخيره سازی آنها در نظر گرفته شود تا در برابر عوامل 
مخرب محافظت شوند. 

قبل  به حدود 5 دهه  انبارداری  در  اين دوره  نمود  است.  اطالعات  تمدن، عصر  و جديدترين دورة  سومين 
برمی گردد؛ زمانی که با رشد صنايع، حجم و سرعت توليدات بيشتر شد و کنترل انبارها به استفاده از سيستم 

و سامانه های اطالعاتی نياز داشت.
يا  اوليه  بازرگانی، صنعتی، مواد  يا فضايی اطالق می شود که يک يا چند نوع کاالی  انبار به محل  بنابراين 

تنظيم شود. و  اساس سامانه ای صحيح طبقه بندی  بر  و  نگه داری  آن  در  فراورده های مختلف 
تاکنون  و  دارد  وجود  صنعتی  و  توليدی  فعاليت های  عرصۀ  در  مختلفی  و  متنوع  انبارهای  انبار:  انواع 
به مبانی  با توجه  را می توان  انبارها  لذا  ارائه داده اند؛  آنها  صاحب نظران تقسيم بندی های مختلفی در مورد 
مختلف، به انواع گوناگون دسته بندی کرد. در ادامه، دسته بندی انبارها از نظر فرم ساختمانی، خاصيت کاال و 

است. شده  ارائه  انبار،  موجودی های 

شکل 10ـ2ـ نمونه ای از عوامل مخرب برای مواد و کاالهای ذخیره شده
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انواع انبار

از نظر موجودی های انباراز نظر خاصیت کاالاز نظر فرم ساختمانی

 دارای ديوارکشی و حصارانبارهای سرپوشیده
 دارای سقف مناسب

 فاقد ديوار و فقط دارای سقف
 به انبار پوشيده ای که از نوع سوله 

فلزی است هانگارد گفته می شود.

 بدون سقف است
يا  خاردار  سيم  ديوار،  به وسيلۀ   
است؛ شده  محصور  مرغی  توری 
و  چيده  باز  فضای  در  کاالها   

نگه داری می شوند.

   

انبارهای پوشیده

انبار روباز
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انواع انبار

از نظر موجودی های انباراز نظر فرم ساختمانی

Explosive Explosive
Explosive

Explosive

Explosive Explosive
Explosive

Explosive

 عدم نياز به استفاده از وسايل و تجهيزات مخصوص جهت کنترل شرايط
 اقالم در اين انبار معموالً به شکل جامد کانتينر شده، بسته ها و کارتن ها

 بر روی اين مواد، برچسب هايی مانند شکل نصب می شود؛ 
 بايد تدابير حفاظتی شديدی از نظر موقعيت و محل، نوع 

ساختمان، سيستم های ضدحريق و مانند آن صورت گيرد؛
 متناسب با مواد انبار شده و در محل هايی به دور از اماکن 

عمومی ساخته شوند.

 بر روی اين مواد برچسب هايی مانند شکل نصب می شود؛
 اين مواد در تماس با اعضای بدن، اقالم انبار، ساختمان انبار 

و تجهيزات حمل ونقل اثرات نامطلوبی را برجای می گذارند.
 بسياری از آنها با پخش شدن در فضا در درازمدت می توانند 
تأثيراتی بر حس بينايی و المسۀ افرادی که با آنها سروکار 

دارند، بگذارند.

به کار  ماده  نوع  يک  نگهداری  برای  غالباً   
می رود؛

 قبل از طراحی و ساخت، نوع مواد که قرار 
است انبار شود، بايد مشخص باشد؛

 سيلوهای غالت، سيمان، تانکرهای نفتی از 
اين نوع انبارها هستند.

 بسياری از مواد مانند مواد غذايی و دارويی 
و شيميايی بايد در درجه حرارت معينی انبار 

شوند؛
به  نياز  غذايی  مواد  نگهداری  برای  مثاًل   

سردخانه )انبار سرد( است.

از نظر خاصیت کاال

انبار مواد فله ای

انبار مواد 
فاسد شونده

انبار مواد شیمیایی

انبار مواد قابل 
اشتعال و انفجار

انبار کاالهای معمولی
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انواع انبار

از نظر موجودی های انباراز نظر خاصیت کاالاز نظر فرم ساختمانی

 موادی که جهت توليد محصول استفاده 
می گردند در اين انبار ذخيره می شوند.

 در اين انبار کنترل کيفی مواد اوليه قبل 
از توليد محصول انجام می گيرد.

آمادة  شده  توليد  محصوالت   
ارائه به مشتری و بازار در اين انبار 

ذخيره می شوند.

ساخت،  و  توليد  ابزارآالت  کليۀ   
اقالم  ماشين آالت،  يدکی  قطعات 
مصرفی غيرمستقيم توليد، تجهيزات 
رايانه ای و اداری و مانند آنها در اين 

انبار ذخيره می شود.

توليد،  بازگشت  بدون  ضايعات   
جهت بازيافت يا فروش در اين محل 

نگهداری می شود.

کااليی در اين انبار نگهداری می شود که به صورت امانت در اختيار 
سازمان باشد و در آينده به امانت دهنده عودت داده می شود.

 مکانی جهت نگهداری قطعاتی که از شکل مواد اوليه خارج شده و يک يا چند مرحله توليد يا 
مونتاژ روی آنها انجام گرفته باشد ولی هنوز به محصول نهايی تبديل نشده اند.

انبار مواد اولیه

انبار کاالهای 
نیمه ساخته

انبار محصول نهایی

انبار قطعات و 
ملزومات

انبار ضایعات

انبار کاالی امانی
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انبار توشه 

پس از بازديد گروهی به همراه هنرآموز از يک يا چند انبار در شهر خود، نتيجۀ  بازديد خود را در قالب فعالیت4
گزارش مطابق با فرمت ارئه شده توسط هنرآموز تحويل داده و نوع انبار را با توجه به دسته بندی های 

ارائه شده در متن درس مشخص کنيد.

موقت  نگه داری  به منظور  مسافربری  پايانه های  در 
توشه و انجام امور مربوط به ثبت اقالم وارده و ارسالی، 
است.  شده  گرفته  نظر  در  توشه  انبار  نام  به  محلی 
اين انبار از نظر ساختمان، انبار سرپوشیده، از نظر 
از نوع انبار کاالهای  خاصيت کاالهای ذخيره شده 

کاالی  انبار  انبار،  موجودی های  نظر  از  و  معمولی 
امانی محسوب می شود. انباردار اين انبار که به عنوان 
وظايف  دارای  می شود،  شناخته  توشه  انبار  متصدی 
مختلفی است که اهم آنها در صفحۀ بعد آمده است:
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بازرسی و حفاظت از انبار

انبارش کاال

شناسایی و محل یابی
 اقالم انبار

وظایف متصدی انبار توشه

دریافت توشۀ مسافر و 
صدور رسید

تحویل توشه به راننده

اخذ توشه از راننده و 
تحویل آن به مسافر

انبار در  بررسی ساختمان و محوطۀ   
تمامی اوقات، تا انبار و اقالم موجود در 
آن از آسيب ديدگی، سرقت، آتش سوزی 

و مواردی مانند آن حفظ شوند.

را  توشه های مسافران  توشه،  انبار   متصدی 
دريافت و برای آنها رسيد صادر می کند و سپس 
به راننده اتوبوس تحويل و در دفتر مخصوص 
ثبت می کند. همچنين از راننده اتوبوس هايی که 
به پايانه وارد شده اند توشه ها را دريافت و سپس 
به مسافر يا نمايندة قانونی او تحويل می دهد و 

اين فرايند را در دفتر ثبت می کند.

 انبار کردن کاالها بر طبق دستور العمل ها، 
آسيب  انبار شدن،  بد  ناحيه  از  کاالها  تا 

نديده و خراب نشوند.

سيستم  هنگام  به  حفظ  و  تنظيم   
آن  کمک  به  تا  انبار،  اقالم  کدگذاری 
شناسايی و محل يابی مؤثر همۀ کاالها 
و ملزومات موجود در محدودة، عمليات 

انبار ميسر گردد.
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محل اجناس در انبار

آيا تا به حال ضرب المثل »پيدا کردن سوزن 
در انبار کاه« را شنيده ايد؟ اين ضرب المثل 

چه مواقعی به کار برده می شود؟

حال نگاهی به شکل 12ـ2 بيندازيد، کاالهای 
مختلف در ابعاد و اندازه های مختلف در اين 
به  نياز  صورت  در  می شوند.  نگه داری  انبار، 
تعداد  اين  ميان  را  آن  بايد  کاال چگونه  يک 
کثير کاال پيدا کرد؟ شايد ضرب المثل فوق 

در اينجا هم کاربرد داشته باشد! 

با نگاه به شکل 13ـ2 چه شباهتی با تصوير 
باال می بينيد؟ بله، تا حدودی انبار کاالی ما 
بی شباهت به شهر نيست! می شود هر خانه 

را مثل يک کاال فرض کرد.

شما در يک شهر، چگونه خانۀ دوستان خود را پيدا می کنيد؟ يقيناً پاسخ شما استفاده از آدرس خانه است. 
برای پيدا کردن يک کاال در انبار نيز می شود از آدرس دهی استفاده کرد، اما چگونه؟ برای آدرس دادن در 
شهر معموالً ابتدا نام خيابان اصلی بعد نام خيابان فرعی، کوچه، پالک، طبقه و واحد مورد نظر بيان می شود. 
ما نيز قصد داريم آدرس دهی در انبار را به شکلی مشابه با آدرس دهی برای خانه ها انجام داده و نتيجه را به 
شکل يک کد ارائه دهيم، همان طور که ادارة پست آدرس خانه را در قالب يک کد )کد پستی( ارائه می کند. 

شکل13 ـ2ـ نمایی از یک شهر

شکل 12ـ2ـ نمونه ای از یک انبار بزرگ

شکل 11ـ2
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برای مشخص کردن محل اجناس در انبار از يک شمارة 7 رقمی استفاده مي شود. اين شماره بر مبنای آرايش 
انبار، دارای اجزای زير است: 

 ×
ــــــــــــــ

انبار

 

××
ــــــــــــــ

قفسه يا جايگاه 
زمينی  

×
ــــــــــــــ

طبقه

 

ــــــــــــــ××
قسمت در طبقه

 

                                      ×
ــــــــــــــ

بخش در قسمت

 کد 2ـ02ـC ـ10ـ0 مثالی از اين کدگذاری است که آدرس مکاني مشخص در انبار را ارائه می  کند. در زير 
توضيحات تکميلی دربارة نحوة انجام کدگذاری ارائه شده است.

 شمارۀ انبار )2ـ02ـ C ـ10ـ0(
از اين شماره در انبارهای دارای چندين محل فيزيکی مجزا مانند سوله، انبارک، انبار پای کار و ... استفاده 

می شود. درصورتی که انبار فقط دارای يک محل فيزيکی باشد، اين رقم صفر خواهد بود.
 شمارۀ قفسه/ جایگاه زمینی )2ـ02ـ C ـ10ـ0(

برای  را  زوج  شماره های  معموالً  است.  انبار  يک  قفسه های  شماره های  مشخص کنندة  قفسه:  شمارۀ   
قفسه های سمت راست و شماره های فرد را برای قفسه های سمت چپ اختصاص می دهند. سمت راست يا 

انبار تعيين می شود. چپ بودن قفسه ها نسبت به راهرو اصلی پس از ورود به 

شکل 14ـ2ـ نحوۀ کدگذاری در انبار

2

2

3
41

1
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 شمارۀ جایگاه زمینی: شمارة 
انبار  محل خط کشی شده در کف 
قرار  محل  آن  در  کاال  که  است 
می گيرد. شماره گذاری اين جايگاه 
قفسه هاست.  شماره گذاری  مشابه 
درصورتی که انباری هم از قفسه و 
هم از جايگاه زمينی استفاده کند، 
و  روش  يک  با  شماره  اختصاص 
محل  اينکه  گرفتن  نظر  در  بدون 
زمينی  جايگاه  يا  قفسه  نظر  مورد 

می پذيرد.  صورت  است، 

شمارۀ طبقه )2ـ02ـC ـ10ـ0(
شمارة طبقات هر قفسه از پايين به باال و با حروف تعيين می شود؛ بنابراين C سومين طبقه از قفسه است. 

درمورد جايگاه زمينی، يک طبقه و آن هم با حرف A وجود دارد. 
 شمارۀ قسمت در طبقه )2ـ02ـC ـ10ـ0(

می شود.  گفته   )Bin( قسمت  آن  به  که  می شود  تقسيم  مجزايی  قسمت های  به  قفسه  يک  از  طبقه  هر 
شماره گذاری قسمت های هر طبقه از سمت راهرو آغاز می شود. در مثال فوق 02 دومين قسمت از سومين 
طبقه قفسه است. شماره گذاری قسمت های يک جايگاه زمينی مشابه شماره گذاری قسمت های يک طبقه 

بود.  خواهد 

شکل 15ـ 2ـ نحوۀ کدگذاری در انبار با توجه به راهروی ورودی

شکل 16ـ2ـ نحوۀ کدگذاری قسمت و بخش در قفسه های انبار

2

2
3
4

1

1

21
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تصاوير ارائه شده در زير مربوط به يک انبار می باشد. با توجه به اصل ارائه شده، انبار زير را شماره گذاری 
کنيد. سپس محل مربوط به شماره های 1ـ 02ـ B ـ 08ـ 0 و 3ـ 01ـ Cـ 09ـ 0 را در انبار با هاشور زدن، 

مشخص کنيد.

شمارۀ بخش در قسمت )2ـ02ـC ـ10ـ0(
يک قسمت می تواند به چندين بخش تقسيم شود. ترتيب شماره گذاری بخش ها مشابه شماره گذاری قسمت ها 
خواهد بود. چنانچه بخش های يک قسمت دارای طبقه باشند، شماره گذاری در محل مربوط از پايين به باال 

خواهد بود.

فعالیت5
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چیدن اقالم در انبار

اهميت  از  انبار  داخل  در  اجناس  گرفتن  قرار  طرز 
ساده  در  زيرا چيدن صحيح  است،  برخوردار  خاصی 
کردن کار و باال بردن کيفيت و کميت کار بسيار مؤثر 
مورد  بايد  را  زيادی  عوامل  اجناس  چيدن  در  است. 

توجه قرار داد که مهم ترين آنها عبارت اند از:
1 ميزان تقاضا

2  وجه تشابه

3  اندازه و حجم کاال

4 مشخصات کيفی اجناس

1  میزان تقاضا: اقالمی را که به طور روزمره دريافت 

و تحويل داده می شود، بايد نزديک درب انبار چيد تا 
هنگام داد و ستد آنها وقت و کار کمتری صرف شود 
و آن دسته از اقالمی را که مصرف کمتری دارند، در 

قسمت های انتهايی انبار قرار داد.
2  وجه تشابه: اصل ديگری که در چيدن مواد و 

اجناس بايد در نظر گرفت، » وجه تشابه« است، زيرا 
می سازد.  ساده  را  مواد  و  اجناس  تحويل  روش،  اين 
يکديگر  با  گونه ای  به  که  اجناسی  که  معنی  بدين 

تشابه دارند در يک محل قرار بگيرند.
3 اندازه و حجم کاال: بايد به اندازه و حجم فيزيکی 

اجناس  که  نحوی  به  داشت  ويژه ای  توجه  اجناس 
ارتفاع  در  و  دورتر  نقاط  در  کوچک  و  وزن  سبک 
بيشتر، و کاالهای سنگين و بزرگ را که حمل ونقل 
آنها مشکل است، در قسمت کم ارتفاع و نزديک درب 

انبار نگهداری کرد.
4  مشخصات کیفی اجناس: مشخصات شيميايی 

نکاتی  از  يکديگر،  کنار  آنها  دادن  قرار  و  کاال  نوع  و 
برای  کرد؛  توجه  آن  به  خاص  به طور  بايد  که  است 
مثال آن دسته از مواد شيميايی را که ايجاد احتراق 
می کنند نبايد نزديک کاالهای قابل اشتعال قرار داد.

با حضور در کارگاه انبارداری، انبار را مطابق دستورالعمل ارائه شده در متن درس کدگذاری کرده و کار عملی2
برچسب ها را در محل مناسب بچسبانيد. سپس کاالهای دريافتی را مطابق کدهای ارائه شده در محل 

مربوطه قرار دهيد.

میزان بار برای حمل دستی 

در انبار روبه رو هر يک از افراد مشغول انجام چه کاری 
هستند؟ 

 همانطور که در شکل 17ـ2 مشاهده می کنيد حمل 
بار می تواند توسط انسان يا به وسيلۀ ماشين انجام شود. 
بار  بيشتر  جابه جايی حجم  امکان  ماشين  از  استفاده 
و بارهايی که حمل آنها از توان انسان خارج است يا 
موجب آسيب رسيدن به او می شود را فراهم می کند. اما 
در بسياری از موارد ناگزير از حمل بار به صورت دستی 
جابه جايی  و  انتقال  شامل  بار  دستی  حمل  شکل 17ـ2ـ جابه جایی اقالم در انبارهستيم. 
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نگه داشتن،  دادن،  آوردن، کشيدن، هل  پايين  بردن،  باال  با  همراه  که  بدن  بخش های  ديگر  و  توسط دست 
چرخاندن و يا ترکيبی از موارد مذکور است. 

جدول 2ـ2
فاصله زمانی بین کارهای جزئیمدت زمان کلی انجام کاروزن تقریبی کاالهانوع کار1

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

1ـ الف( بلند کردن: ب( پايين گذاشتن، ج( جا به جايی، د( کشيدن، هـ( هل دادن

حال اين سؤال پيش می آيد که فرد، قادر به حمل چه 
ميزان بار است و اين بار را بايد به چه نحوی حمل 
کند تا به او آسيبی وارد نشود؟ آيا تنها وزن بار مالک 
است؟ به نظر شما چه پارامترهای ديگری می تواند در 
تعيين حداکثر وزن باري که می توان به صورت ايمن 

در هنگام کار بلند کرد، تأثير گذار باشد؟

تقريباً تمامی افراد در طول روز ناگزير از حمل دستی 
بار هستند. در گذشته چه بارهايی را به صورت دستی 
حمل کرده ايد که باعث ايجاد خستگی نسبتاً زياد يا 
درد بدنی در شما شده است؟ سه مورد از آنها را در 

قالب جدول زير بيان کنيد.

بلند کردن/پایین گذاشتنحملکشیدنهل دادن

شکل 18ـ2ـ شکل های مختلف حمل دستی بار
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به نظر شما کدام شکل های حمل دستي بار دشوارتر 
است و احتمال ايجاد صدمات بدنی بيشتر است؟ 

و  بدنی  صدمات  ايجاد  احتمال  بار،  وزن  افزايش  با 
 ) کاهش  / )  افزايش   ......... آن  از  ناشی  خستگی 

می يابد.
با افزايش مدت زمان انجام کار، احتمال ايجاد صدمات 
 / )افزايش    ............. آن  از  ناشی  خستگی  و  بدنی 

( می يابد. کاهش 
با افزايش تکرار در حمل دستی بار )کمتر شدن فاصلۀ 

ايجاد صدمات  احتمال   ، جزئی(  کارهای  بين  زمانی 
بدنی و خستگی ناشی از آن .............    )افزايش  / 

(  می يابد. کاهش 
مورد  فرد  کنيد.  توجه  20ـ2  و  19ـ2  شکل های  به 
از  يک  هر  باالترين قسمت  در  را  بار  دارد  قصد  نظر 
کدام  شکل ها  اين  از  يک  هر  در  دهد.  قرار  سکوها 
حالت برای فرد دشوارتر است؟ دليل خود را در کنار 

بنويسيد. شکل 

 به نظر شما در هنگام حمل بار درصورتی که مجبور 
در  چرخش  اين  آيا  باشيد،  خود  کمر  چرخش  به 
چه  آن  دليل  است؟  تأثيرگذار  شما  توان  کاهش 

می تواند باشد؟

با توجه به بحث هايی که گذشت، می توان نتيجه گرفت در برآورد ميزان بار مجاز، مدت زمان انجام کار، 
تکرار کار، فاصلۀ افقی و عمودی قرارگیری بار و میزان چرخش کمر تأثير گذار است. به منظور تعيين 

بار مجاز قابل حمل از فرم صفحۀ بعد استفاده می کنيم.

چرخش کمر

............................................ 

شکل 19ـ2

شکل 20ـ2

شکل 21ـ2

............................................ 
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اگر شغلی مستلزم بلند کردن بارهايی با وزن های مختلف و يا از مکان های متفاوت باشد، مراحل 1 تا 5 را مطابق 
نکات زير انجام دهيد. 

1 بررسی بدترين حالت های بلند کردن؛ بيشترين وزن باری که توسط فرد بلند می شود، و بلند کردن بار در 

بدترين وضعيت بدنی
2 بررسی متداول ترين روش انجام بلند کردن بار که معموالً اجرا می شود. 

3 در گام سوم، از فرکانس و مدت زمان تمام بارها جهت بلند کردن در يک روز عادی کاری استفاده کنيد.

محاسبۀ حد مجاز  حمل دستی بار

توجه

4ـ اگر فرد بیش از 45 درجه در هنگام بلند کردن بار بچرخد مقدار 
0/85 0/85 را انتخاب کنید.  

1/0 در غیر این صورت  
5 ـ اعداد انتخاب شده در گام های 2 تا 4 را در فرمول زیر جای گذاری 

کنید.

حد مجاز بلند 
کردن بار

=
ـــــــ × ـــــــ × ـــــــ 

گام 4      گام 3       گام 2

6 ـ آیا وزن بار بلندشده کمتر از محدودۀ مجاز است؟)با گام 1مقایسه شود(

بله: خطری وجود ندارد.

خیر: خطر وجود دارد.

تعداد دفعات بلند کردن بار دقیقه
چند ساعت در روز

1ساعت
 یا کمتر

1 تا 2 
ساعت

2 ساعت 
یا بیشتر

1/00/950/85یک بار بلند کردن بار بین 2تا5 دقیقه

0/950/90/75یک بار بلند کردن بار در هر دقیقه

20/90/850/65 تا 3 بار بلند کردن بار در هر دقیقه

40/850/70/45 تا 5 بار بلند کردن بار در هر دقیقه

60/750/50/25 تا 7 بار بلند کردن بار در هر دقیقه

80/60/350/15 تا 9 بار بلند کردن بار در هر دقیقه

0/30/20/0بیش از10 بار بلند کردن بار در هردقیقه

شرکت       

شغل            
1ـ وزن بار مورد نظر را وارد کنید.

Kg   وزن بار     
2ـ با توجه به موقعیت دســت فرد در زمان شروع بلند کردن )پایین 

آوردن(، یکی از اعداد درون مستطیل های زیر را انتخاب کنید.

برآورد کننده 

تاریخ             

3ـ با توجه به تعداد دفعات بلند کــردن بار در هر دقیقه و نیز مدت 
زمانی که در طول روز صرف بلند کردن بار می شود )برحسب ساعت( 

عدد موردنظر را از جدول انتخاب کنید.
نکته: برای بلند کردن بار به میزان کمتر از یک بار در 5 دقیقه مقدار 

عدد 1 را در نظر بگیرید.

29      18             13  

30      27             18

31      22             15

18             

2231

کیلوگرمکیلوگرمکیلوگرم

باالی شانه

کمر تا شانه

زانو تا کمر

زیر زانو

موقعیت دست فرد 
)سانتی متر(

نزدیکمتوسطدور
30170
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انباردار بايد در طول روز اقدام به تحويل گرفتن بار و قرار دادن آن در جايگاه های مختلف )از نظر فاصله فعالیت6
و ارتفاع( کند. به طور متوسط در هر پنج دقيقه يک بار تحويل گرفته می شود. در صورت عدم نياز به 
چرخش در هنگام قراردادن بار، حداکثر بار مجازی که فرد می تواند بلند کند و در جايگاه مخصوص آن 

قرار دهد چند کيلوگرم است؟ آيا انباردار مجاز به بلند کردن بار 10 کيلوگرمی است؟

بار و فعالیت7 بلند کردن دستی  انجام محاسبات مربوط به  به منظور 
نيز  نرم افزارهايی  قرار گرفت،  بار مجاز که مورد بحث  تعيين 
از آن روبه رو  نرم افزاری که تصويری  توسعه داده شده است. 
نشان داده شده است تحت اکسل نوشته شده است. با استفاده 
برنامه  )خروجی  دهيد  انجام  را  فوق  فعاليت  نرم افزار،  اين  از 
به کيلوگرم  تبديل خروجی  برای  ).lbs( است،  پوند  برحسب 

)kg( آن را در عدد 0/453 ضرب کنيد(.

با حضور در کارگاه انبارداری، با توجه به ويژگی های انبار، وزن بارهای موجود و ارتفاع خود و براساس کار عملی 3
اطالعات تکميلی ارائه شده توسط هنرآموز، فرم محاسبه آناليز بلند کردن دستی بار را تکميل کرده، 

وجود خطر ناشی از سنگين بودن بار را بررسی کنيد.
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اصول ایمنی در حمل دستی بار 

در مبحث قبل آموختيم  فرد چه ميزان بار را می تواند 
جابه جا کند، اما ديده می شود که افراد با جابه جايی 
دچار  هم  باز  مجاز،  محدودة  در  بارهايي  حمل  و 
آسيب های بدنی مختلف می شوند. به نظر شما دليل 
با ما  آن چه می تواند باشد؟ برای درک اين موضوع 
همراه باشيد. همان طور که در شکل 22ـ2 مشاهده 
در  کم  نسبتاً  وزنی  با  اندامی  الغر  می کنيد، شخص 
يک طرف االکلنگ نشسته است. اين االکلنگ دارای 

بازوهای متفاوت است )فاصلۀ افراد تا محل چرخش 
االکلنگ متفاوت است(. همان طور که می دانيد برای 
بلند کردن اين شخص الغر اندام بايد شخص سنگين 
فاصلۀ شخص  زيرا  گيرد؛  قرار  ديگر  سوی  در  وزنی 
فاصله  اين  اندازه  هر  و  است  بيشتر  تکيه گاه  تا  الغر 
بيشتر شود شخص سنگين وزن تری برای بلند کردن 

آن نياز است.

اجسام  کردن  بلند  هنگام  ساز    وکاری  چنين  مشابه 
توسط انسان نيز پيش می آيد )به شکل 23ـ2 دقت 
شخص  از  جسم  فاصلۀ  اندازه  هر  بنابراين  کنيد(؛ 
بيشتر شود، فشار بيشتری به کمر فرد وارد می شود؛ 
برای مثال، فردی با وزن حدود 500 نيوتن اقدام به 
بدنی  وضعيت  با  نيوتن   50 وزن  به  باری  بلند کردن 
تشبيه  با  حالتي  چنين  در  می کند.  شکل  مطابق 
 5000 حدود  در  فشاری  االکلنگ،  به  فرد  وضعيت 
که  می شود  وارد  فرد  کمر  پايين  قسمت  به  نيوتن 
بسيار زياد است و می تواند آسيب های جدی به کمر 
وارد کند؛ بنابراين تا آنجا که ممکن است جسم بايد 

باشد.  نزديک  فرد  به 
بنابراين رعايت اصول صحيح در حمل دستی بار در 
جلوگيری از کاهش آسيب های آن بسيار مؤثر است. 
در نمودار صفحۀ بعد اصول کلی ای که بايد در حمل 

دستی بار رعايت کرد، آورده شده است.

5200N

500N

50N

شکل 23ـ2ـ نیروهای وارد بر بدن در هنگام بلند کردن جسم

شکل 22ـ2

5000N
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بار،  گذاشتن  پایین  برای 
آخر  از  بایستی  را  فوق  مراحل 

به اول انجام دهید.

بدن  به  حتی االمکان  را  بارها 
خود نزدیک کنید.

کمر  بار،  کردن  بلند  هنگام  در 
خود را مستقیم و سر خود را در 
می کنید،  نگاه  جلو  به  حالی که 

باال نگه دارید.

قبل از بلند کردن بار، حرکات 
کششی انجام دهید.

عضالت شکم را سفت و منقبض 
پا  عضالت  از  استفاده  با  و  کنید 
)نه با کمر( جسم را از زمین بلند 
آرامی  به  را  زانوها  سپس  کنید، 

صاف کنید.

راهنمای حمل دستی بار

حمل کردنبلند کردن، پایین گذاشتن

بدون باال و پایین شدن یا حرکت اضافی، به مدت 10 ثانیه نگه دارید

نادرست درست

کشیدن،هل دادن

فاصلۀ مورد نیاز برای بلند کردن 
و پایین گذاشتن را حداقل کنید.

عرض  اندازۀ  به  را  خود  پاهای 
را  پاها  از  یکی  و  کرده  باز  شانه 
برای تعادل بهتر جلوتر از دیگری 

قرار دهید.
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پاهای خود را بچرخانید. هنگام 
حمل بار، کمر خود را نچرخانید.

بارها را نزدیک بدن قرار دهید.

بارها را در ارتفاع بین 
سینه و مچ خود نگه دارید.

ارتفاع بارها باید به اندازه ای 
باشد که شما قادر به دیدن 

آنچه می خواهید، باشید.

در صورت امکان به جای 
حمل کردن، از کشیدن یا هل 

دادن استفاده کنید.

راهنمای حمل دستی بار

کشیدن،هل دادنحمل کردنبلند کردن، پایین گذاشتن
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کشیدن،هل دادنحمل کردن

در صورت امکان به جای اشتباهصحیح
کشیدن، هل بدهید.

یا  کشیدن  نیروی  تولید  برای 
هل دادن از پاهای خود به صورت 
متناوب بهره بگیرید و از استفاده 

از کمر خود اجتناب کنید.

از تمام بدن خود برای کشیدن 
یا هل دادن بارها بهره بگیرید 
و از استفاده از شانه ها و بازوی 

خود اجتناب کنید.

تعمیر و نگهداری چرخ های 
دستی را در دستور کار 
قرار دهید )روغن کاری، 

تمیزکاری و تعویض چرخ ها(.

راهنمای حمل دستی بار

بلند کردن، پایین گذاشتن
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هنرجويان محترم پس از مشاهدة هر يک از فيلم های کوتاه ارائه شده، اصولی که در حمل دستی بار 
رعايت نمی شود را يادداشت کنيد.

اصول رعایت نشده در حمل دستی بارشمارۀ فیلم

1

2

3

فعالیت8

با حضور در کارگاه انبارداری، کاالها يا ماکت کاالهای دريافتی از هنرآموز را مطابق اصول ايمنی در کار عملی4
حمل دستی جابه جا کنيد.

مبدأ
دریافت توشه توسط 

متصدی انبار توشه
تحویل توشه به راننده

مقصد

تحویل توشه به مسافر یا دریافت توشه از راننده
نمایندۀ قانونی وی

مستندسازی فرایند حمل توشه

بار ديگر به فرايند حرکت توشه با استفاده از تسهيالت 
نحوة  کنيد.  توجه  بين شهری  اتوبوسرانی  پايانه های 
مستندسازی مرحلۀ اول )دريافت توشه توسط متصدی 

به تفصيل  قبل  بخش های  در  مسافر(  از  توشه  انبار 
سه  مستندسازی  نحوة  ادامه  در  شد.  داده  توضيح 

مي شود. بيان  ديگر  مرحلۀ 

 تحویل توشه به راننده: پس از دريافت توشه و صدور رسيد و انبارش موقت آن در انبار توشه، برای 
ارسال آن به مقصد بعدی، نياز است توشه به راننده تحويل داده شود. جهت مستندسازی اين مرحله از فرمی 
مطابق جدول 3ـ2 استفاده می شود که در آن مشخصات راننده و وسيلۀ نقليه، تعداد کاال و شمارة رسيد، ثبت 

می شود. اين فرم ها در قالب يک دفتر هستند که پس از اتمام آن، در آرشيو انبار نگه داری می شود.  

شکل 24ـ2
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مقصد شهرستانشمارۀ رسید کاالهاتعداد کاالشمارۀ ماشین ،نام راننده

جدول 3ـ2ـ فرم ثبت اطالعات در هنگام تحویل توشه به راننده در مبدأ

 اخذ توشه از راننده و تحویل آن به مسافر یا نمایندۀ قانونی وی: پس از رسيدن توشه به مقصد، 
متصدی انبار توشه، کاالها را از راننده تحويل می گيرد و اطالعات مورد نياز را در فرم شکل زير وارد می کند. 
به منظور تحويل توشه به مسافر يا نمايندة قانونی وي، اطالعات نامبرده را در ستون انتهايی فرم زير وارد 

کرده و از ايشان امضاء گرفته می شود.

مشخصات گیرنده و محل امضاء پس کرایه
تعداد و نوع 

کاال
گیرنده فرستنده

شمارۀ ماشین
اسم راننده

مبدأ  تاریخ

جدول 4ـ2ـ فرم ثبت اطالعات راننده و مسافر برای دریافت و تحویل توشه در مقصد

با حضور در کارگاه انبارداری، کاالها يا ماکت کاالهايی که قباًل برای آنها رسيد صادر کرده ايد را به کار عملی5
راننده تحويل و اسناد مورد نياز را تکميل کنيد.

پس از آن با فرض اينکه کاالها در مقصد می باشند و هنرجو در انبار توشه مقصد است، کاالها را از 
راننده تحويل گرفته و به مسافر يا نماينده قانونی وی تحويل دهيد و اسناد مورد نياز را تکميل کنيد.



مراحل ردیف
کار

شرایط عملکرد )ابزار، 
مواد، تجهیزات، زمان، 

مکان و ...(

نتایج 
ممکن

استاندارد 
نمره)شاخص ها/داوری/نمره دهی(

3
تحويل 
توشه به 

مسافر

و  رايانه  ـ  قبض صادره 
ـ  مربوطه  نرم افزارهای 
پايانه ـ شرکت حمل و 

دقيقه  30 نقل 

باالتر 
از حد 
انتظار

1ـ توشه به راننده در مبدأ تحويل داده می شود و مستندسازی انجام گيرد.
2ـ در مقصد توشه از راننده دريافت و مستندسازی انجام می گيرد.

3ـ توشه به مسافر يا نمايندة قانونی وی تحويل، رسيد توشه دريافت و 
مستندسازی انجام می گيرد.

3

قابل 
قبول

توشه به راننده در مبدأ تحويل داده می شود و مستندسازی انجام گيرد.
و  دريافت  توشه  رسيد  تحويل،  وی  قانونی  نماينده  يا  مسافر  به  توشه 

گيرد. انجام  مستندسازی 
2

غير قابل 
قبول

مستندسازی، دريافت و تحويل توشه به راننده و مسافر به طور کامل 
1انجام نگيرد.

ارزشیابی شایستگی خدمات انبار توشه
شرح کار: اانجام مراحل زير شامل

1ـ صدور رسيد موقت توشه و قبض تحويل دريافت توشه به مسافر 2- درج اطالعات در سيستم و نرم افزارهای مربوطه 3- کدگذاری انبار و تعيين محل 
اقالم در انبار براساس کدگذاری 4- تعيين بار مجاز برای حمل دستی 5- حمل کاالها به محل های مورد نظر مطابق با اصول حمل دستی 6- تحويل توشه به 
راننده در مبدأ و تکميل فرم ها 7- دريافت توشه از راننده در مقصد و انجام مستندسازی 8- استرداد توشه به مسافر يا نماينده قانونی و انجام مستندسازی. 

استاندارد عملکرد: نگهداری موقت توشه همراه مسافر بر اساس دستورالعمل های موجود 
شاخص ها:

ـ انطباق با ماده 9  آيين نامه حمل بار و مسافر در راه های کشور 
ـ بخشنامه توشه همراه مسافر، اداره کل حمل و نقل و پايانه های کشور

ـ انطباق مدارک مسافر شامل بليت و کارت شناسايی با رسيد توشه  
ـ آيين نامه بهداشتی حمل دستی بار، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، مرکز سالمت محيط و کار

شرایط انجام کار: 
محل برگزاری امتحان شرکت حمل و نقل و پايانه مسافربری )نور استاندارد، تهويه هوا، ملزومات اداری، فايل ها و نرم افزارهای مربوطه، رايانه، آيين نامه ها و 

مقررات مربوطه(، زمان امتحان 95 دقيقه
ابزار و تجهیزات:    

ـ رايانه، برچسب های کدگذاری برای انبار، آيين نامه ها و دستورالعمل ها و بخشنامه های مربوط به حمل و نقل بار و مسافر و حمل و نقل مواد خطرناک و 
مواد فاسدشدنی، ملزومات اداری، نرم افزار مربوطه

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

2دريافت توشه1

2نگهداري توشه در انبار2

2تحويل توشه به مسافر3

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
1- پايبندی به اصول اخالقی و صداقت و احترام به حقوق مسافرين، 2- دقت در انجام کار، 3- 

مسئوليت پذيری در انجام کار، 4- پاسخگويی و ارائه واکنش مناسب به مسافران
2

*میانگین نمرات
*  حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شايستگی، 2 می باشد.
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مهمانداری
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مقدمه 
مهمانداري اتوبوس، شغل پرتحرك و جذابي است كه بسياري از دانش آموزان اطالعات زيادي از آن ندارند 
چرا   كه در ايران چندان رايج نبوده است اما در آينده رواج بيشتري خواهد داشت. مهماندار اتوبوس در هر 
سفر با افراد و اشخاص مختلفي رو به رو مي شود و به آنها خدمت رساني مي كند و گاه ماجراها و حوادث تلخ و 

شيريني را از سر مي گذراند كه بر تجربة او در زندگي مي افزايد.
كسب تجارب گوناگون و خدمت به همنوع، احساس رضايتمندي زيادي به مهماندار مي دهد كه در مشاغل 

ديگر تا به اين اندازه وجود ندارد.

آیا تا به حال پی برده اید

 صورت وضعيت چيست و چگونه صادر مي شود؟ 
 بليت سفرهاي درون شهري چه تفاوتي با بليت سفر هاي برون شهري دارد؟

 رانندة اتوبوس بايد چه مداركي داشته باشد؟
 بيمه چيست و چگونه مسافران اتوبوس در سفرهاي برون شهري بيمه مي شوند؟

استاندارد عملکرد

ارائه خدمات رفاهی در حين سفر و پاسخگويی به مسافران و امدادرسانی به آنها در شرايط اضطراری بر  اساس 
دستورالعمل های موجود شركت های مسافربری 

واحد یادگیری 3
شایستگی مهمانداری
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مقدمه
با  جابه جايی  و  سفر  درحال  نفر  ميليون ها  روزانه 
برآورده  را  خود  زندگی  نيازهای  تا  هستند  اتوبوس 
و  روزانه  سفرهای  در  كه   انسانی  ميليون ها  كنند. 
شبانة خود از اتوبوس استفاده می كنند، انتظار سفری 
راحت، سريع، ارزان و همراه با آسايش و آرامش دارند. 
به مسافران در طول  ارائة خدمات  اينكه  به  توجه  با 
سفر از اهميت ويژه اي برخوردار بوده، فردي به عنوان 
مهماندار عهده دار انجام وظايف ارائة خدمات و تأمين 
است   كسی  مهماندار  است.  مسافران  نيازمندي هاي 
كه می تواند آسايش و ايمنی مسافران را فراهم كند. 

گوناگون،  شهرهای  به  سفر  افراد،  از  بسياری  برای 
آشنايی با فرهنگ و آداب و سنن مردم نقاط مختلف 
اشخاص  با  شدن  همسفر  و  ايران  پهناور  سرزمين 
مختلف به آسانی فراهم نمی شود؛ مهمانداری شغلی 
و  نشاط  با  توأم  و  پرتحرك  زندگی  تجربة  كه  است 
سرزندگی را برای مهماندار امكان پذير می كند. شما با 
انتخاب اين شغل می توانيد ضمن خدمت به همنوعان 
از مزايای اين شغل جذاب و  و هم ميهنان، خود نيز 

پرمخاطره بهره مند شويد.

1ـ  تجهیزات رفاهی

آيا تا به حال با وسيلة  نقلية همگاني به سفر رفته ايد؟ چه امكانات و تجهيزاتي را در داخل آنها مشاهده كرده ايد؟
يكي از وسايل نقلية همگاني اتوبوس است كه بسته به مدل و كارخانة توليد كننده، تجهيزات رفاهي متفاوتي 

دارد، اما تعدادي از اين تجهيزات مطابق جدول 1ـ3 در همة مدل ها مشترك است.
تجهيزات رفاهي مجموعة  وسايلي است كه براي آسايش و رفاه مسافران در وسايل نقيلة همگاني به كار مي رود. 
تنظيم می شود. شركت هاي  راحتی مسافران  برای  و  كنترل  از سفر،  قبل  رفاهی  تجهيزات  كاركرد  و  شرايط 
مسافربري معموالً براي جذب مسافر از اتوبوس هايي با تجهيزات رفاهي مناسب تر استفاده مي كنند تا خدمات 

بهتري ارائه دهند.
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جدول 1ـ3ـ  نمونه هایی از تجهیزات رفاهی داخل اتوبوس

شرح وسیلهتصویر وسیله

چراغ مطالعه برای استفادة مسافران در باالی سر آنها قرار دارد. در كنار اين چراغ 
كليدی برای روشن و خاموش كردن آن  وجود دارد.

بخاری و كولر متناسب با فصل سال برای تنظيم دمای داخل اتوبوس به كار می روند. 
ميزان ورودی هوای گرم و خنک به وسيله دريچة تعبيه شده در باالی سر مسافر 

تنظيم می شود. 

ديگر  و  غذايی  وعده های  ميان  آشاميدنی،  آب  نگهداری  برای  اتوبوس  در  يخچال 
نوشيدنی های مورد نياز مسافران استفاده می شود.

روی دستة هر كدام از صندلی ها يا پشت صندلی مقابل، محلی برای اتصال گوشی تعبيه 
شده است كه مسافران با تنظيم آن می توانند از كانال های راديويی يا ويديويی موجود در 

اتوبوس استفاده كنند. مهماندار، گوشی را در اختيار مسافران قرار می دهد.

گرم كننده برای گرم نگه داشتن غذاها و نوشيدنی هايی كه در اتوبوس ميان مسافران 
توزيع می شود، كاربرد دارد.

تلويزيون برای ارائة مطالب آموزشی در حين سفر و نمايش فيلم های سرگرم كننده 
از طريق يک سيستم  تلويزيون ها  استفاده می شود.  برای مسافران  اطالعات سفر  و 
مركزی نصب شده در جلوی اتوبوس كنترل می شوند. تلويزيون ها در اتوبوس معموالً 
مدرن  اتوبوس های  از  بعضی  در  و  تعبيه شده اند  مسافران  باالی سر  يا  راهرو  باالی 

نمايشگرهايی نيز پشت صندلی ها وجود دارد.

پرده برای جلوگيری از تابش نور خورشــيد و هدر رفتن انرژی داخل اتوبوس است و 
قابليت باز و جمع شدن دارد.

به صورت رديفی نصب  و  برای نشستن مسافران در وسايل نقلية همگانی   صندلی ها 
می شوند و هر رديف شامل سه يا چهار صندلی است. قسمت های مختلف صندلی قابل 
تنظيم بوده و مسافران می توانند برای راحتی بيشتر در طول سفر آنها را تنظيم نمايند يا 
از مهمانداران كمک بگيرند. تنظيم قسمت های مختلف صندلی از طريق اهرم های تعبيه 
شده در كنار آنها صورت می گيرد. برای زمان استراحت مسافران صندلی بايد به نحوی 

باشد كه قسمت تحتانی صندلی زير پای مسافر قرار گيرد.
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با هماهنگی مسئولين هنرستان به همراه هنرآموز خود از تجهيزات داخل اتوبوس مسافربری بين شهری 
بازديد به عمل آوريد و ضمن بررسی وضعيت عملكرد تجهيزات، جدول 2ـ3 را تكميل كنيد.

جدول 2ـ3 چک لیست تجهیزات رفاهی داخل اتوبوس

ویژگی تجهیزاتتجهیزاتردیف
وضعیت عملکرد تجهیزات

نامناسبمناسب

صندلی1

تلويزيون2

يخچال3

چراغ مطالعه4

كولر5

بخاری6

7............

8............

9............

بازدیدعلمی
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با استفاده از تجربيات خود در سفرهای برون شهری و درون شهری، تفاوت ها و شباهت های موجود در 
تجهيزات رفاهی را بين اتوبوس های درون شهری و برون شهری مقايسه كنيد.

برون شهری )جاده ای(درون شهری )شهری(تجهیزات رفاهی

فعالیت
کالسی1

يخچال،  گرم كننده،  سرمايشی،  و  گرمايشی  سيستم های  تصويری،  و  صوتی  سيستم های  صندلی ها، 
پرده ها و چراغ های اتوبوس را تنظيم و كاركرد آنها را كنترل كنيد. سپس موقعيت قرارگيری و شرايط 

عملكرد آنها را مطابق جدول زير تكميل كنيد.   

فعالیت
کارگاهی1

شرایط عملکردموقعیتنوع تجهیزات رفاهیردیف

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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2ـ توشة مسافر

و  برمي داريد  را همراه خود  وسايلي  هنگام سفر چه 
چگونه آنها را حمل مي كنيد؟ چه مقدار بار مي توانيد 

همراه خود ببريد؟
همراه داشتن چه چيزهايي خطرناك است ؟

به باري كه مسافر در هنگام سفر با خود حمل مي كند، 
توشه مي گويند. توشة مجاز همراه مسافر در اتوبوس 
حداكثر 20 كيلوگرم است و براي مقادير بيش از آن، 

كرايه دريافت مي شود )شكل 1ـ3(.

نمرهنتیجة مورد انتظارموارد ارزشیابیردیف

0/5حداقل 10 مورد بيان كند.شناخت تجهيزات1

0/5موقعيت قرارگيری آنها را در اتوبوس دقيقاً بيان كند.تعيين موقعيت تجهيزات2

0/5از درست كار كردن تجهيزات مطمئن شود.بررسی سالم بودن تجهيزات3

1با توجه به شرايط، آنها را برای استفادة مسافران آماده و تنظيم كند.آماده سازی و تنظيم تجهيزات4

0/5جدول موقعيت و شرايط عملكرد تجهيزات را كامل كند.تكميل جدول5

ارزشیابی مرحلة اول

1ـ2ـ محاسبة کرایه: مبلغ كراية هر كيلوگرم توشة 
اضافه معادل 2/5 درصد كرايه در نظر گرفته می شود. 
نيست.  مسافر  توشة  موارد  مشمول  تجاری  كاالهای 
به  مواد خطرناك  و  قاچاق  كاالهای  همچنين حمل 

همراه توشة مسافر ممنوع است. مهماندار در صورت 
شركت  مسئوالن  به  را  موضوع  بايد  تخلف  مشاهدة 

حمل ونقل اطالع دهد.

شکل1ـ3ـ نمونه هایي از میزان توشة مجاز

=20kgs

=40kgs

=40kgs

=40kgs
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حساب كنيد اگر فردی مبلغ 900,000 ريال بابت اضافه بار پرداخت كرده باشد، در صورتی كه كراية 
فرد با 10 درصد تخفيف محاسبه شده باشد، اين فرد چند كيلوگرم اضافه بار داشته است؟ )ميزان 

كراية هر فرد 500,000  ريال است.(
در جدول 3ـ3 فهرست اقالم  غيرقابل حمل آورده شده است، ادامة آن را بنويسيد.

فعالیت
کالسی2

جدول 3ـ3ـ نمونه هاي کاالي غیر مجاز به عنوان توشه

مواردی از قبیلاقالمردیف

 چک، سفته، پول نقد اوراق بهادار1

طال، جواهر، زينت آالت، اشيای عتيقه اشيای قيمتی2

انواع پرندگان، خرگوش، سگ و...موجودات زنده3

نفت، بنزين، تينر، گازوئيل مواد اشتعال زا4

باروت، ديناميت،  نيتروگليسيرين، نيترات آمونيم و...مواد منفجره 5

6...........

7...........

8...........

2ـ2ـ چیدمان توشه: براي چيدمان توشه در اتوبوس ها دو قسمت در نظر گرفته شده است. براي توشه هاي 
كوچک تر مي توان از فضاي باالي ســر مسافران )شــكل 2ـ3ـ الف( و براي توشه هاي حجيم، مانند چمدان و 

ساك از جعبة بغل اتوبوس )شكل 2ـ3ـ ب( استفاده كرد. 
مهماندار به محض دريافت توشه هاي بزرگ مسافر، قسمت اول رسيد توشه را روي بار داخل جعبه نصب و 

قسمت دوم آن را به مسافر تحويل مي دهد.

شکل 2ـ3

ب( جعبة بغل اتوبوسالف(  فضای بار داخل اتوبوس
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هم  روي  توشه ها  دادن  قرار  هنگام  بايد  مهمانداران 
توجه كنند كه ساك ها و چمدان هاي سخت و بزرگ، 
زير و جلوي بقية توشه ها قرار گيرند و دِر جعبه هاي 

طرفين اتوبوس به طور كامل بسته شود. 
بار باالي سر مسافر بايد به نحوي چيده و مهار شده 
باشد كه نيفتد. در چيدمان توشه ها در جعبه، بايد به 

موارد زير نيز توجه شود)شكل 3ـ3(:

قرار  سنگين تـر  بـارهاي  پشت  سبک تر،  بارهاي   
گيرند.

 بارها در دو طرف اتوبوس طوري چيده شوند كه 
تعادل وزن اتوبوس در طرفين حفظ شود.

  بارهاي شكستني بايد داراي بسته بندي مخصوص 
بوده، در كنار بقية بارها قرار نگيرند.

شکل 3ـ3ـ نحوة چیدمان بار داخل جعبة اتوبوس

دیوار جعبه

بارها با ابعاد و اوزان مختلف در اختيار هنرجو قرار گيرد و هنرجو نسبت به چيدن بارها در جعبه و فضاي 
باالي سر مسافر اقدام كند.

فعالیت
کارگاهی2

هنرجويان به چند گروه تقسيم شوند و اعضاي هرگروه به نوبت  نقش مهماندار و سايرين نقش مسافر 
را ايفا كنند. مهماندار توشة مسافران را تحويل گرفته، رسيد آن را صادر كرده و بار را در داخل جعبة 
بغل اتوبوس بچيند. در مرحلة بعد، مهماندار رسيد توشه را دريافت كرده و توشة مسافر را صحيح و سالم 
به مسافر تحويل  دهد. براي هر هنرجو در نقش مهماندار بايد تركيب متفاوتي از بارها توسط هنرآموز 

انتخاب شود.
فرض كنيد هنگام تحويل توشه، مهماندار متوجه وجود مقداري ماهي بسته بندي شده، دارو و موبايل در 

توشة مسافران مي شود. در اين موقعيت مهماندار چه اقدامي بايد انجام دهد؟

فعالیت
کارگاهی3

بارهاي سبک تر بارهاي سبک 
کف جعبه

بارهاي سبک 

بار سنگین

جهت حرکت
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3ـ حقوق مسافر 

واقعيت اين است كه امروزه ميليون ها نفر از هم وطنان، 
اتوبوس را به عنوان وسيلة سفر خود انتخاب می كنند 
و قوانين جمهوري اسالمي ايران نيز بر حق مسافران 
تأكيد  ايمن  و  راحت  روان،  سفري  از  بهره مندي  به 
دارد. با توجه به رشد و توسعة وسايل ارتباط جمعي و 
افزايش انتظارات، بسياري از مسافران نسبت به حقوق 
انتظار  و  دارند  آگاهي  بين شهري  خود در سفرهاي 
كاركنان شركت هاي  از سوي  اين حقوق  مي رود كه 

مسافربري نيز رعايت شود.
نكتة مهم اين است كه مهمانداران در بخش حمل ونقل 
جاده اي مسافر بايد با حقوق مسافران آشنا باشند و 
كوشا  و  ساعي  آنها  حقوق  به  پاسخگويي  به  نسبت 
آموزه هاي  جزو  مسافر  تكريم  آنكه  بر  عالوه  باشند. 
دين مبين اسالم است، رعايت حقوق مسافر و رفتار 
اسالمي امروزه به عنوان يک روش مناسب براي جلب 

رضايت مسافران محسوب مي شود. 

در  بايد  مسافر  خواستة  به  دادن  ارزش  كلي  به طور 
تمامی مراحل سفر مورد توجه قرار گيرد؛ براي مثال 
رفتار مؤدبانه و محترمانه مبتنی بر ارزش هاي انساني 
و اخالقي و همدلي از طرف مهمانداران در تماس با 

مسافران رعايت شود.
مهمانداران بايد برای ارائة خدمات مناسب به مسافران 

به موارد زير توجه كنند:
 شناخت كافی نسبت به نيازهای مسافران

 شناخت كافی نسبت به حقوق مسافران
با  مؤثر  ارتباط  برقراری  به  نسبت  كافی  شناخت   

مسافران
 اتخاذ راهكارهايی به منظور رعايت حقوق مسافران 

توأم با احترام
برای  تالش  و  مشتری مداری  فرهنگ  به  اعتقاد   

جلب رضايت مسافران

1 با توجه به موارد فوق، نمونه هايي از حقوق مسافر را بيان كنيد.
2 مشاهدات خود را از رعايت حقوق مسافر در سفرهايي كه داشته ايد، بنويسيد.  

فعالیت
کالسی3

ارزشیابی مرحلة دوم

نمرهنتیجة مورد انتظارموارد ارزشیابیردیف

دريافت توشه1
ـ توشه را از نظر محل استقرار )جعبة بغل يا داخل اتوبوس( و از نظر مجاز يا 

غيرمجاز بودن حمل توسط اتوبوس تفكيک كند.
ـ وزن بار را مشخص كند.

0/5

0/5رسيد توشه را با دقت صادر نمايد.صدور رسيد2

3
چيدمان توشه در 

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

صحيح بچيند.
1/5

0/5رسيد توشه را دريافت و بار را به صاحب آن تحويل دهد.تحويل توشه4
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4ـ روش های برقراری ارتباط مؤثر

تعريفي  مي تواند  شما  از  يک  كدام  چيست؟  ارتباط 
ساده از ارتباط ارائه دهد؟

با توجه به تعاريف داده شده، چه عواملي به برقراري 
برقراري  مانع  عواملي  چه  و  مي كند  كمک  ارتباط 

ارتباط می شود؟
آيا نحوة برقراري ارتباط شما با هم كالسي و اعضاي 
با   ارتباط شما  برقراري  آيا نحوة  خانواده يكي است؟ 

افراد سالم و معلوالن و سالمندان يكسان است؟ 
مسافران  با  مؤثر  ارتباط  برقراری  می رسد  نظر  به 
مختلف  روحيات  به  توجه  با  اما  باشد،  ساده ای  كار 
مسافران، برقرارِی ارتباط مؤثر امر دشواری است. در 

ارتباط سالم، چنانچه به ويژگی های آن  برقراری هر 
ارتباط توجه نشود، مشكالت فراوانی به وجود خواهد 
آمد. يک ارتباط مؤثر نيازمند رعايت نكات زير است:

 سعی كنيم افكار و احساسات خود را آشكارا ابراز 
كنيم و با لحنی مناسب و با رعايت ارزش هاي جامعه، 

آنچه را در دل داريم، بازگو كنيم.
 به طرف مقابل هم امكان دهيم تا افكار و احساسات 

خود را ابراز كند و شنوندة خوبی باشيم.
با  مؤثر  ارتباط  برقراري  براي  معاشرت  آداب   
مسافران كه در قسمت بعد توضيح داده شده، رعايت 

شود.

فيلم را ببينيد و به سؤاالت زير پاسخ دهيد.
1 به نظر شما رفتار مهماندار با مسافران مطلوب بود؟

2 اولين اقدامی كه مهماندار در برخورد با مسافر ناراضی بايد انجام می داد، چه بود؟
3 به نظر شما رفتار مسافر كناری صحيح بود؟

فعالیت
کالسی4

5 ـ آداب معاشرت

موقع صحبت با دوستانتان چه مواردی را رعايت می كنيد؟ آيا رفتارتان با 
در همة افراد و در همة مكان ها يكسان است؟ اگر شما به عنوان يک مهماندار 
را  مواردی  چه  مسافران  با  رفتار  در  باشيد،  فعاليت  مشغول  ا اتوبوس  ر

رعايت می كنيد؟
منطقي  شخصيت  داراي  مهماندار  سفر،  هنگام  دارند  انتظار  مسافران 
گشاده رويي  و  صدر  سعة  قوي،  عمومي  روابط  خلق،  حسن  از  بوده، 
رعايت  نظير  مواردی  كند.  رعايت  را  معاشرت  آداب  و  باشد  برخوردار 
حفظ  و  رفتن  راه  آداب  گفتن،  سخن  آداب  بهداشتی،  موازين  و  اصول 

آراستگی، آداب معاشرت محسوب می شوند.

كه  زمـانـي   : تـوجه 
ارائة  حال  در  مهماندار 
مسافران  به  خدمات 
نيست، به دليل آنكه در 
مسافران  توجه  معرض 
در  نيز  و  داشته  قرار 
حضور  خود  كار  محل 
و  آداب  است  دارد، الزم 
مقررات جامعه و محيط 

كار را رعايت كند.
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نشان  را  بهداشتی  موازين  و  اصول  از  نمونه هايی  جدول4ـ3  بهداشتی:  موازین  و  اصول  رعایت  1ـ5ـ 
می دهد. با بحث و گفتگو در كالس آن را تكميل كنيد.

جدول 4ـ3ـ مواردی از اصول و موازین بهداشتی

اصول بهداشتیردیف

رعايت بهداشت فردی1

كنترل نظافت اتوبوس مانند كف، شيشه ها، محل قرار دادن توشه های دستی مسافر و ...2

رعايت بهداشت در زمان توزيع مواد غذايی و نوشيدنی ها3

كنترل تميزی صندلی ها و روكش ها4

استفاده از اسپری های خوشبو كنندة هوا در اتوبوس در صورت نياز5

6...................................................

7...................................................

1 در مورد بهداشت فردي مهماندار در كالس  بحث و گفتگو كنيد.
2 در مورد وظايف مهماندار در زمان حضور مسافر بيمار در اتوبوس بحث و گفتگو كنيد.

فعالیت
کالسی5

هنرآموز در كارگاه، تعدادي از هنرجويان داوطلب را انتخاب كند و از آنها بخواهد نظافت اتوبوس را در 
نقش مهماندار كنترل كنند.

فعالیت
کارگاهی4
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ـ  5  ـ حفظ آراستگي: مهمانداران بايد در حين فعاليت آراستگي ظاهري خود را حفظ كنند. ظاهر آراسته  3
و لباس مرتب در اولين برخورد تأثير مثبتی روی افراد مي گذارد. نمونه هايي از موارد حفظ آراستگي ظاهري 

در جدول 6  ـ3 ذكر شده است.

جدول 5 ـ3ـ مواردی از آداب سخن گفتن

آداب سخن گفتن مهماندارردیف
آهسته، شمرده و مؤدبانه سخن بگويد.1

2
بايد صبور بوده، برای آرام كردن مسافر از عباراتی مانند  معذرت می خواهم/ رسيدگی می كنم/ و  ... 

استفاده كند.
هنگام سخن گفتن ديگری سكوت كند.3

هنگام سخن گفتن به چهرة طرف مقابل نگاه كند و فاصلة مناسب خود را از مسافر حفظ كند.4

قبل از سخن گفتن، آن را بسنجد و بعد بيان كند.5

هنگام سخن گفتن بايد به عنوان ميزبان سخن بگويد و طلبكارانه با مسافر صحبت نكند.6

7...................................................
8...................................................

با  ارتباط  نماينده در  انتخاب كنيد.  نماينده  به عنوان  را  نفر  به دو گروه تقسيم شويد و در هر گروه يک 
مهارت هاي كالمي، موضوعي را به انتخاب گروه تعيين كرده و از اعضاي گروه بخواهد اطالعات مناسب را 

جمع آوري و در كالس ارائه كنند.

فعالیت
کالسی6

جدول 6 ـ3ـ مواردی از حفظ آراستگی فردی

موارد حفظ آراستگی مهماندارردیف

همواره از لباس فرم خود در محيط كاری استفاده كند.1

همواره از لباس فرم تميز و اتو كرده و مرتب استفاده كند و به تميزی يقه و آستين ها بيشتر توجه كند.2

به بسته بودن دكمة لباس ها توجه داشته باشد.3

مهماندار خانم بايد حجاب اسالمی را در حين كار رعايت نمايد.4

از كفش های تميز و واكس زده استفاده كند و پاشنه های كفش ها را نخواباند.5

از لباس های مناسب در محل كار استفاده كند.6

 2ـ5  ـ آداب سخن گفتن: جدول 5ـ3 نمونه هايی از آداب سخن گفتن را بيان مي كند. با بحث وگفتگو در 
كالس آن را تكميل كنيد.
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4ـ5ـ آداب راه رفتن: مهمانداران بايد در حين انجام كار آداب درست راه رفتن را رعايت نمايند. نمونه هايی 
از آداب درست راه رفتن در جدول 7ـ3 ذكر شده است.

جدول 7ـ3ـ نمونه هایی از آداب درست راه رفتن

آداب درست راه رفتنردیف

با نهايت دقت، متانت و وقار راه برويد. 1

در موقع راه رفتن، سر خود را راست و رو به باال نگه داريد و قوز نكنيد.2

در موقع عبور، به كسی تنه نزنيد و با فشار از بين جمعيت نگذريد.3

هنگام راه رفتن چيزی را لگد نكنيد.4

با گام های يكنواخت راه برويد و پای خود را روی زمين نكشيد.5

از دويدن خودداری كنيد.6

هنگام راه رفتن، يک خط فرضی تصور كنيد و روی آن راه برويد.7

1  هنرآموز از هنرجويان بخواهد مصاديق بهداشت فردی و آراستگی را نشان دهند.
2  چنانچه سفر شما دو روز به طول انجاميد، به عنوان مهماندار چگونه آراستگی خود را طی اين مدت 

حفظ خواهيد كرد؟

فعالیت
کالسی7

درست راه رفتن را در كالس تمرين كنيد. فعالیت
کالسی8
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ـ 5 ـ آداب پذیرایی: پذيرايي از مسافران مهم ترين وظيفه اي است   5
كه به مهمانداران محول شده است و آنها بايد آداب پذيرايي را هنگام  
كار رعايت كنند. نمونه هايي از آداب پذيرايي در جدول 8  ـ3 ذكر شده 

است.

جدول 8 ـ3ـ مواردی از آداب پذیرایی

آداب پذیرایی مهماندار از مسافرانردیف

نكات بهداشتی را رعايت نمايد.1

از خود انعطاف داشته، به مسافر حق انتخاب بدهد.2

در صورت تقاضای مجدد مسافر، به خواستة او توجه داشته باشد.3

سن و جنسيت مسافران را هنگام پذيرايی در نظر داشته باشد.4

هنگام پذيرايی نبايد به اطراف نگاه كند و يا با افراد ديگر صحبت كند.5

لبخندی همراه با وقار و متانت بر لب داشته باشد.6

هنگام بروز مشكل، خويشتن دار و صبور باشد.  7

در انتهای پذيرايی، باقی ماندة بستة غذايی را جمع  آوری كند.8

فعالیت فيلم را ببينيد و رفتارهای نادرست مهماندار را هنگام پذيرايی توضيح دهيد.
کالسی9

كدام يک از شكل های زير برای ايستادن مقابل مسافر هنگام پاسخگويی به سؤاالت مناسب است؟ دليل 
خود را ذكر كنيد.

فکر کنید

حفظ  به منظور   : توجه 
ظروف  زیست،  محیط 
از  پس  را  بازيافت  قابل 
جمع آوری، به مكان های 
در  پسماند  مخصوص 

پايانه ها تحويل دهيد.
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دركارگاه با هدايت هنرآموز يک نفر از بين هنرجويان انتخاب شود تا به عنوان مهماندار و بقية هنرجويان نيز 
به عنوان مسافر ايفاي نقش كنند. سپس مراحل هدايت و پذيرايي از مسافران را نشان دهند. 

در برگة نظرسنجي زير، چه گزينه هاي ديگري را مي توان به آن اضافه كرد؟ برگه را در كارگاه تكميل كنيد. 

فعالیت
کارگاهی5

برگة نظرسنجی از رفتار مهماندارردیف

1



ظاهری آراسته دارد.
ظاهری نامرتب دارد.   

2



لبخند بر لب دارد.
اخمو است.

3



نكات بهداشتی را رعايت می كند.
نكات بهداشتی را رعايت نمی كند.

4



مؤدب و مهربان است.
بی ادب و پرخاشگر است.

5


........................
                      ........................

6


........................
                     ........................

7


........................
                     ........................

8


........................
                     ........................

9


........................
                     ........................

10


........................
                     ........................

نمرهنتیجة مورد انتظارموارد ارزشیابیردیف

هدايت مسافر1
ـ آداب سخن گفتن را مطابق جدول 5ـ3 رعايت كند.

 ـ آراستگی را مطابق جدول 6ـ3 رعايت كند.
ـ آداب راه رفتن را مطابق جدول 7ـ3 رعايت كند.

1

پذيرايی از مسافر2
ـ اصول و موازين بهداشتی را مطابق جدول 4ـ3 رعايت كند.

ـ آداب پذيرايی را مطابق جدول 8  ـ3 رعايت كند.
1/5

60/5 گزينه به برگة نظرسنجی اضافه نمايد.تكميل برگة نظرسنجی3

 

ارزشیابی مرحلة سوم
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جدول 9ـ3ـ تجهیزات ایمنی وسایل نقلیة همگانی

اوليه، جعبه ای است حاوی اسباب و لوازم مورد نياز كه  جعبة كمک های 
برای ارائه كمک های اولية درمانی به شخص مصدوم به كار می رود. جعبة 
كمک  هاي اوليه بايد محكم، غيرقابل نفوذ و قابل حمل باشد. محتويات اين 
جعبه شامل مواردي نظير قيچي پزشكي، باند، محلول ضد عفوني كننده، 

قرص مسكن و ... است.

به كار  اضطراري  مواقع  در  آتش  كردن  خاموش  براي  آتش نشاني  كپسول 
مي رود و بايد مطابق با استاندارد باشد. در اتوبوس به تعداد 2 عدد از نوع 4 

كيلويي يا 6 كيلويي بالون مورد نياز است.

كمربند ايمني براي جلوگيري از پرت شدن مسافران در حوادث رانندگي به 
كار مي رود. تمامي صندلي هاي اتوبوس به كمربند ايمني مجهزند و مسافر 

بايد هنگام سفر كمربند ايمني خود را بسته نگه دارد. 

شيشه هاي خروج اضطراري، شيشه هايي هستند كه در زمان بروز حادثه با 
وارد شدن ضربه به قطعات بسيار كوچک تبديل شده، امكان خروج سريع 
مسافران را از داخل اتوبوس مهيا مي كنند. روي اين شيشه ها عبارت »خروج 

اضطراري« يا » Emergency Exit « درج شده است. 

6ـ تجهیزات ایمنی

با توجه به اهميت استفاده از تجهيزات ايمني و امدادي در مواقع بروز حادثه، الزم است مهمانداران با امكانات 
و تجهيزات ايمني وسايل نقلية همگاني آشنايي كافي داشته باشند. تعدادي از تجهيزات ايمني در جدول 9ـ3 

توضيح داده شده است. 
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از چكش اضطراري براي شكستن شيشه هاي خروج اضطراري در زمان وقوع 
اين چكش در محل هاي  حوادث و خروج سريع مسافران استفاده مي شود. 

مشخص و نزديک شيشه هاي اضطراري نصب شده است. 

چراغ هاي چشمک زن و مثلث هاي خطر به تجهيزاتی گفته مي شود كه هنگام 
بروز تصادف و يا خرابی اتوبوس برای هشدار دادن به رانندگان ديگر وسايل 
نقليه به كار می روند. اتوبوس ها بايد مجهز به دو عدد مثلث شبرنگ و يک 
در  را  آنها  اتوبوس،  شدن  خراب  موقع  در  و  باشند  چشمک زن  چراغ  عدد 

فواصل 100 متري قسمت جلو و عقب وسيلة نقليه قرار  دهند.

وسايل نقلية مسافری بايد در فصل سرما كه احتمال برف و يخبندان وجود 
دارد، به تعداد الزم زنجير چرخ به همراه داشته باشند تا در زمان هاي الزم 
از آنها استفاده كنند. وسايل نقلية مسافربري بايد 2 زنجير چرخ به همراه 

داشته باشند.

براي  توقف  زمان  در  كه  است  فلزي  يا  چوبي  قطعه اي   پنج(  )دنده  گوه 
جلوگيري از حركت وسيلة نقليه به طرف جلو و عقب زير چرخ ها قرار داده 

مي شود.

1  فرض كنيد اتوبوسي دچار نقص فني شده و در حاشية راه متوقف شده است. تجهيزات ايمني مورد 
نياز را انتخاب كرده، در محل مناسب قرار دهيد. 

يا الستيک خودروي  را روي الستيک كفي داخل كارگاه  زنجير چرخ  فيلم، بستن  از ديدن  بعد   2
سواري تمرين كنيد.

3 يكي از هنرجويان با ايفاي نقش به عنوان مسافر كم توان و ساير هنرجويان به عنوان مهماندار، 
رعايت موارد كمک به بستن كمربند ايمني را تمرين كنند.

فعالیت
کارگاهی6

نمرهنتیجة مورد انتظارموارد ارزشیابیردیف

انتخاب تجهيزات1
با توجه به شرايط تعريف شده توسط هنرآموز، تجهيزات مورد نياز را 

تعيين كند.
0/5

2/5تجهيزات انتخاب شده را به نحو صحيح استفاده كند.به كارگيری تجهيزات2

ارزشیابی مرحلة چهارم
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7ـ شرایط اضطراری

به تصاوير زير نگاه كنيد. تصاوير نشان دهندة شرايط اضطراری در حمل  و نقل هستند. آيا شرايط اضطراری ديگری 
می شناسيد؟ تصوير آنها را به جدول 10ـ3 اضافه كنيد.

جدول 10ـ3ـ نمونه هایی از شرایط اضطراری

ريزش كوهريزش برف و يخبندانسوانح رانندگیخرابی راه

....................................................................................

 شرایط اضطراري: وضعيت جدي، غير منتظره و اغلب خطرناكی است كه نياز به اقدام فوري دارد. شرايط 
اقدامات  است.  به مسافران  اطالعات الزم  ارائة  و  موقع  به  و  مناسب  اقدامات  انجام  نيازمند  اغلب  اضطراري 
ادامه توضيح داده شده است و درصورتي كه  باشد، در  اتوبوس دچار سانحه نشده  مناسب در شرايطي كه 

اتوبوس دچار سانحه شده باشد، نيازمند اقداماتي است كه در بخش امداد و نجات توضيح داده مي شود.

اگر شما به عنوان مهماندار اتوبوس در طول سفر با شرايط اضطراری مواجه شديد، به ترتيب اولويت چه 
كارهايی انجام می دهيد؟ يک شرايط اضطراری را تصور كنيد و فرايند آن را در چرخة زير بنويسيد.

فعالیت
کالسی10

وقوع شرایط اضطراری گام 1: گام 2: گام 3:

گام 7:گام 6:گام 5:گام 4:
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در شرايط اضطراری مهماندار بايد ضمن حفظ آرامش 
و خونسردی، اقدامات زير و مواردی از اين دست را 

انجام دهد:
  نسبت به اتفاق پيش آمده، اطالعات الزم را در 
اختيار مسافران بگذارد و آنها را به آرامش دعوت كند.
نيست،  سانحه  درگير  اتوبوس  كه  شرايطي  در   
در  و  ندهد  را  مسافران  به  خروج  اجازة  مهماندار 
صورت نياِز هر يک از مسافران برای خروج از اتوبوس، 
مهماندار بايد نسبت به بررسی شرايط ايمن خارج از 

اتوبوس و در صورت لزوم همراهی مسافر اقدام كند.

  در صورتی كه هر يک از مسافران به كمک های 
اقدام  كمک  ارائة  به  نسبت  باشد،  داشته  نياز  اوليه 
كند و در صورتی كه مصدوميت جدی باشد به مراكز 

امدادی و شركت حمل ونقل مربوط اطالع دهد.
مقدور،  حد  در  آمده  پيش  شرايط  به  توجه  با   
امكانات مورد نياز مسافران، نظير پتو، نوشيدنی گرم 

يا سرد و ... را در اختيار آنها قرار دهد.
اتوبوس  امكانات  از  بودن مسير،   در صورت بسته 

جهت سرگرم كردن مسافران استفاده كند.

فیلم را با دقت ببینید  و به سؤاالت زیر پاسخ دهید: 
1   چه اقداماتی توسط مهماندار انجام شد؟ 

2  به نظر شما اقدامات مهماندار مناسب و كافی بود يا خير؟ 
3  اگر شما به جای مهماندار بوديد چه می كرديد؟

8 ـ امداد و نجات

يكي از وظايف مهماندار، كمک هاي امدادي به مسافران در شرايط اضطراري است. امداد و نجات در حوادث 
رانندگي داراي فرايند زير است كه مهماندار درحد توان خود بايد انجام دهد:

تماس با نهادهای 
مسئول امداد و نجات

ایمن سازی منطقة خطر برای 
جلوگیری از بروز حوادث بعدی

کمک به خارج کردن
کمک های اولیه مسافران از وسیلة نقلیه

نهادهای  به  توصيه می شود كه  ديگر وسايل نقليه هستند،  برای  مهمانداران شاهد حادثه ای  مواردی كه  در 
مسئول امداد و نجات اطالع دهند.

1ـ8ـ تماس با نهاد های مسئول امداد و نجات: نهاد هاي مسئول امداد و نجات در حوادث رانندگي، شامل 
پليس راهنمايي و رانندگي، هالل احمر و مركز فوريت هاي پزشكي است كه در جدول 11ـ3 به ترتيب اولويت 

به آنها اشاره شده است.
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در تماس با هر كدام از نهادهاي فوق، معموالً اطالعاتي مانند: شمارة تماس با شما، نوع حادثه اي كه در جاده 
رخ داده است )واژگوني، برخورد با مانع، برخورد با خودروي ديگر و ...(،  مكان دقيق بروز حادثه، نوع خودروي 
حادثه ديده و تعداد احتمالي مصدومان و همچنين موارد خاص، نظير احتمال آتش سوزي پرسيده مي شود كه 

مهماندار بايد آمادگي پاسخگويي داشته باشد.

2ـ8ـ نحوه ایمن سازی منطقة خطر : درصورتي كه اتوبوس دچار حادثه شود،  مهماندار بايد براي جلوگيري 
از حوادث بعدي منطقة خطر را به صورت زير ايمن سازي كند:

 يک مثلث خطر در روز و يا يک چراغ چشمک زن در شب در فاصلة 100 متري از وسيلة نقلية متوقف شده 
به گونه اي قرار دهد كه نيفتد.

از توقف وسايل نقلية ديگر در آن   براي آنكه وسايل نقلية امدادي بتوانند به محل حادثه نزديک شوند، 
محدوده جلوگيري كند.

جدول 11ـ3ـ نهادهای مسئول امداد و نجات جاده ای

براي تماس با مراكز فوريت هاي پزشكي در راه ها يا شهرها الزم است 
با شمارة 115 بدون وارد كردن كد، تماس گرفت.

براي برقراري تماس با نجات گران هالل احمر از شمارة 112 بدون وارد 
كردن كد استفاده مي شود.

براي تماس با پليس راهنمايي و رانندگي يا پليس انتظامي كافي 
است با شمارة 110 بدون وارد كردن كد، تماس بگيريد.

برای تماس با سازمان راهداری و حمل   و   نقل جاده ای شماره تلفن 
141 را بدون كد شماره گيری كنيد.

پلیس راهنمایي و رانندگي ناجا
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در صورتي كه وسيلة نقليه دچار آتش سوزي شود،  موارد زير را مطابق شكل 4ـ3 انجام دهد:
 كپسول آتش نشاني را از محل خود بردارد.

 كپسول را به نزديک محل آتش سوزي ببرد و شلنگ كپسول 
را به طرف محل آتش بگيرد.

 ضامن كپسول را بكشد و مواد خاموش كننده را روي محل 
آتش سوزي بريزد.

 سعي كند پشت به باد قرار گرفته، مواد خاموش كننده را در 
ريشة آتش بريزد.

توجه: زماني كه مايعات قابل اشتعال 
احتمال  يا  باشند  سوختن  درحال 
آتش سوزي آنها وجود داشته باشد، 
آتش  كردن  خاموش  براي  هرگز 
باعث  زيرا  نكنيد؛  استفاده  آب  از 
انتشار بيشتر آتش از طريق جاري 
آلودگي  و  سوختي  مواد  شدن 

محیط زیست مي شود.

شکل 4ـ3ـ نحوة استفاده از کپسول آتش نشانی1

1ـ نحوة استفادة عملی از انواع كپسول های آتش نشانی را در درس دوم پايه دهم فرا خواهيد گرفت.

هنگام  مسافران:  کردن  خارج  به  کمک  3ـ8ـ 
حادثه، مهماندار بايد نسبت به خارج كردن مسافران 

از اتوبوس با رعايت موارد زير اقدام كند:
  مسافران را به آرامش دعوت كند.

كند.  باز  راننده  با هماهنگي  را  اتوبوس  درهاي    
پنجره هاي  شكستن  با  درها،  نشدن  باز  در صورت 
از  مسافران  شدن  خارج  امكان  اضطراري  خروج 

اتوبوس را فراهم سازد.
 مسافران را با نظم و ترتيب از اتوبوس خارج كند.

 پس از خروج مسافران، آنها را به محل امن هدايت 
كند.

درصورتي كه مسافري نياز به كمک هاي اوليه داشته 
گفته  مطالب  به  توجه  با  است  الزم  مهماندار  باشد، 
شده در بخش كمک هاي اوليه به مسافر كمک كند. 

مهماندار غير از موارد فوق چه اقدامات ديگری را بايد انجام دهد؟ فعالیت
کالسی11

با ايفای نقش، خروج مسافران از داخل اتوبوس را با رعايت موارد فوق در زمان حادثه نشان دهيد. فعالیت
کارگاهی7

1 2 3

 تنفس: براي كنترل تنفس مصدوم از روش هاي ديدن،  شنيدن و حس كردن استفاده كنيد تا از زنده بودن 
مصدوم مطمئن شويد.

 مردمک چشم: در صورتي كه مردمک دو چشم مصدوم گشاد باشد، مصدوم دچار خون ريزي يا ايست قلبي 
شده است و اگر مردمک هاي چشم قرينه نباشد،  مصدوم دچار ضربه يا سكته مغزي شده است )شكل 6ـ3(.

3
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4ـ8ـ کمک های اولیه: كمک هاي اوليه به مجموعة 
اقداماتي گفته مي شود كه براي كاهش آسيب وارده 
به مصدوم يا به تأخير انداختن مرگ مصدوم تا زمان 
مراحل  مي شود.  انجام  امدادي  تيم هاي  رسيدن 

كمک هاي اوليه شامل اقدامات زير است:
1ـ4ـ 8  ـ کنترل هوشیاری

كنترل هوشياری به روش زير انجام می شود:
الف( از مصدوم سؤال كنيد؛  اگر پاسخ داد يا قسمتي 

از بدن خود را تكان داد، مصدوم هوشيار است.

يک  نشد،   دريافت  مصدوم  از طرف  پاسخي  اگر  ب( 
تكان  را  بدن خود  اگر  وارد كنيد؛  او  به  محرك درد 

داد، مصدوم هوشيار است. 
2ـ4ـ8  ـ کنترل عالئم حیاتی

 عالئم حياتي را برای تشخيص زنده بودن مصدوم به 
صورت زير كنترل كنيد:

 نبض: براي كنترل نبض مصدوم، گردن،  مچ دست 
و يا بازوي او را مطابق شكل 5ـ3 بگيريد تا از زدن 

نبض او اطمينان حاصل كنيد.

 تنفس: براي كنترل تنفس مصدوم از روش هاي ديدن،  شنيدن و حس كردن استفاده كنيد تا از زنده بودن 
مصدوم مطمئن شويد.

 مردمک چشم: در صورتي كه مردمک دو چشم مصدوم گشاد باشد، مصدوم دچار خون ريزي يا ايست قلبي 
شده است و اگر مردمک هاي چشم قرينه نباشد،  مصدوم دچار ضربه يا سكته مغزي شده است )شكل 6ـ3(.

3

درخصوص ساير عالئم حياتی در كالس بحث و گفت وگو كنيد. فعالیت
کالسی12

شکل 5  ـ3ـ نحوة کنترل نبض

شکل 6 ـ3ـ مردمک چشم مصدوم

ب( قرینه نبودن مردمک هاالف( گشادی مردمک چشم
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3ـ4ـ8 ـ باز کردن راه تنفس
در صورت بسته بودن راه تنفس مصدوم براي باز  كردن 

آن اقدامات زير را انجام دهيد )شكل 7ـ3(
 ابتدا انگشتان خود را با استفاده از پارچة تميز يا 
 باند بپوشانيد و سر مصدوم را به عقب بگيريد. سپس 

جسم خارجي را از دهان او خارج كنيد.
دست  با  خارجي  جسم  كردن  خارج  امكان  اگر   
و  بخوابانيد  درازكش  را  مصدوم  ابتدا  نداشت،   وجود 

فاصلة بين ناف و جناغ سينه را مشخص كنيد. سپس 
دو دست را در محل مشخص شده قرار دهيد و فشار 
محكم و نرم به داخل و باال وارد كنيد. به اين عمل 

فشار شكمي گفته مي شود.
نوزادان،  و  كودكان  دهان  از  اجسام  خروج  براي   
مصدوم را روي ساعد دست قرار دهيد به طوري كه 
كف دست زير قفسة سينة او قرار گيرد. سپس به آرامي 

با كف دست به بين دو كتف او بكوبيد.

 فرد چاق مصدوم را از پشت بگيريد و بازوهايتان 
را دور قفسة سينة او حلقه كنيد. سپس يک دست را 

مشت كنيد و با كمک دست ديگر بدون وارد آوردن 
ضربه،  دست هاي خود را به قفسة سينه بفشاريد.

با استفاده از آدمک، خارج كردن جسم خارجی از دهان مصدوم را در حالت درازكش به صورت عملی 
تمرين كنيد.

فعالیت
کارگاهی8

4ـ4ـ8 ـ تنفس مصنوعی
اگر مصدوم نفس نمي كشد و راه هوايي نفس او نيز باز است،  از تنفس مصنوعي استفاده كنيد. تنفس مصنوعی 

به روش های زير انجام می شود:
الف( روش دهان به دهان: دهان مصدوم را باز كرده، بيني مصدوم را بگيريد. سپس تمام بازدم خود را وارد 

دهان مصدوم كنيد )دقت كنيد سر مصدوم به سمت باال و عقب باشد(.
ب( روش دهان و بیني: اگر امكان تنفس مصنوعي دهان به دهان وجود ندارد، بازدم خود را از طريق بيني 

وارد ريه هاي مصدوم كنيد )دقت كنيد كه در اين حالت دهان مصدوم بسته باشد(.
ج( روش دهان به دهان و بیني: براي نوزادان، دهان خود را روي بيني و دهان نوزاد قرار دهيد و مقدار كمي 

شکل 7ـ3ـ روش های باز کردن راه تنفس
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از بازدم خود را وارد ريه هاي مصدوم كنيد )در نوزادان سر مصدوم را كاماًل به سمت عقب ندهيد( )شكل 8ـ3(.

5ـ4ـ8 ـ  ماساژ قلبی
 اگر نبض مصدوم نمي زند، براي برقراري جريان خون 
بر اساس جدول 12ـ3  را  قلبي  طبيعي، محل ماساژ 
پيدا كنيد و با فشار مناسب روي قفسة سينه، جريان 

خون را برقرار كنيد )شكل 9ـ3(.

جدول 12ـ3ـ نحوة انجام ماساژ قلبی در افراد با سنین مختلف

میزان فشارقدرت فشارمحل ماساژنبض کنترلیسن مصدوم

بازويینوزاد )زيريک   سال(
يک انگشت پايين تر از محل اتصال نوك 

سينه
2/5ـ1سانتی متر با دو انگشت

خردسال )8 تا 1 
سال(

گردنی
محل اتصال نوك سينه ها، وسط جناغ 

سينه
با يک 

كف دست
3ـ2 سانتی متر

5  ـ3 سانتی متربا دو كف دستسه انگشت باالتر از انتهای جناغ سينهگردنیبزرگسال باالی 8 سال

شکل 8 ـ3ـ روش های تنفس مصنوعی

شکل 9ـ3ـ روش انجام ماساژ قلبی
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6ـ4ـ8 ـ جلوگیری از خون ریزی
در صورت مشاهدة خون ريزي، اقدامات زير را انجام 

دهيد:
يا پارچة تميز را   چند گاز استريل  يا دستمال  
با فشار روی محل خون ريزی،  روي زخم بگذاريد و 

آن را متوقف كنيد.
  اگر خون ريزي در قسمت هايي از بدن است كه 
نگه داشت، عضو  از سطح قلب  باالتر  را  مي توان آن 

صدمه ديده را باال نگه داريد.

 درصورتي كه با استفاده از روش هاي گفته شده، 
قسمت هايي  روي  فشار  با  نشود،  متوقف  خون ريزي 
كه عروق خوني از زيرپوست عبور مي كنند، مي توان 

خون ريزي را متوقف كرد يا كاهش داد.
 در صورتي كه خون ريزي متوقف نشد، پايين ترين 
و نزديک ترين محل به محل خون ريزي را با يک نوار 
پهن گره بزنيد. براي اطمينان مي توان از يک ميله يا 
خودكار براي محكم كردن گره استفاده كرد )شكل 

10ـ3 (.

7ـ4ـ8  ـ شکستگي
احتمال شكستگی  زير،  موارد  مشاهدة  در صورت 

وجود دارد )شكل 11ـ3(:
 تغيير شكل در عضو مصدوم

 متورم شدن عضو
 زخم و خون ريزی 

 درد شديد

شکل 10ـ3ـ روش های جلوگیری از خون ریزی

شکل 11ـ3ـ نمونه ای از شکستگی در عضو
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براي  نوار  و  گوش  سه  باند  از  استفاده  اوقات  اغلب 
ثابت نگه داشتن اعضاي آسيب ديده مثل شانه، آرنج 
و بازو استفاده مي شود. باند سه گوش از بازوي بيمار 
در  را  بيمار  بازوي  نواري  باند  و  مي كند  محافظت 
كنار قفسة سينه ثابت نگه مي دارد. اين كار از درد و 

صدمة   بيشتر جلوگيري مي كند )شكل 13ـ3(.

با ايفای نقش، عضو صدمه ديدة هم كالسی خود را آتل بندی كنيد. فعالیت
کارگاهی9

شکل 12ـ3ـ نمونه هایی از آتل بندی

شکل 13ـ3ـ روش های ثابت نگه داشتن 
دست با باند سه گوش و باند نواری

در صورت وجود شكستگی در عضو صدمه ديده بايد 
اقدامات زير را انجام دهيد:

 عضو صدمه ديده را با كمک آتل ثابت و بی حركت 
نگه داريد.

اول  باشد،  همراه  خون ريزی  با  شكستگی  اگر   
خون ريزی را كنترل و سپس آتل بندی كنيد.

عضو  داشتن  نگه  بي حركت  براي  كه  وسيله اي  هر 
مي شود.  ناميده  آتل  رود،  به كار  بدن  ديده  آسيب 
سخت  و  نرم  به صورت  و  دارند  مختلف  انواع  آتل ها 
)چوبي و فلزي( ساخته مي شوند. بعضي از آتل ها را 
از جعبه هاي مقوايي،  با استفاده  و  به راحتي  مي توان 

تخته و مجله لوله شده ساخت )شكل 12ـ3(.

پاسخ فعالیت کارگاهی 9
با استفاده از امكانات در اختيار در كارگاه، هنرجويان بستن انواع آتل هاي دست ساز را تمرين كنند. بدون 

توجه به محل بستن و نوع آتل نكات زير را در آتل  بندي بايد در نظر گرفت:
 قبل از بستن آتل بايد نبض و عملكرد حسي و حركتي عضو آسيب ديده را كنترل كرد. در بعضي 
موارد بعد از شكستگي به مرور در محل آسيب ديده تورم ايجاد مي شود؛ لذا كمي بعد از بستن آتل بايد 

عضو آسيب ديده را معاينه كرد تا باندپيچي انجام شده سفت نباشد.
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توجه: نبايد پوست 
سرمازده را مالش يا 
ماساژ داد؛ زيرا با اين 
كار به پوست و ديگر 
بافت های بدن صدمه 
می رسد.

فيلم را ببينيد و ساير روش هاي درمان سرمازدگي و گرمازدگي را توضيح دهيد. فعالیت
کالسی13

با حضور در كارگاه و با استفاده از آدمک، همة موارد امدادرساني به فرد 
مصدوم را تمرين كنيد.

فعالیت
کارگاهی10

توجه: در زمان 
امداد رسانی، رعايت 
شئونات اسالمی، نكات 
ايمنی و بهداشتی 
ضروری است.

 هنگام گذاشتن آتل در عضو آسيب ديده به مفصل هاي نزديک آن توجه كنيد و آنها را با آتل ثابت 
نگه داريد.

 وسايلي مانند النگو و انگشتر را قبل از بستن آتل از دست خارج كنيد.
 در مواردي كه لباس روي عضو آسيب ديده وجود دارد، بايد آتل را روي آن بست.

 تمام زخم ها از جمله شكستگي هاي باز را قبل از بستن آتل، بايد پانسمان كرد.
 براي بستن آتل نبايد عضو شكسته را از زمين بلند كرد،  بلكه آتل يا باند را بايد از انحناهاي طبيعي 

مثل كمر يا بازو رد كرد.

ـ 8 ـ سرمازدگی و گرمازدگی 8ـ4
سرمازدگي: معموالً به هنگام قرار گرفتن فرد در سرماي شديد يا در آب و هواي سرد همراه با وزش باد رخ 
مي دهد. از مهم ترين عالئم سرمازدگي مي توان به تغيير رنگ پوست و سوزن سوزن شدن )گزگز( در ناحية 

سرمازده اشاره كرد. در صورت سرمازدگي يک عضو، اقدامات زير را انجام دهيد:
1 بيمار را فوراً به محل گرم منتقل كنيد.

2 ناحية يخ زده را از طريق انتقال حرارت پوست به پوست گرم كنيد.
3 عضو آسيب ديده را وارد آب خيلی گرم نكنيد يا نزديک حرارت مستقيم 

آتش قرار ندهيد.
4 در صــورت امكان، اندام يــخ زده را در آبي كه دماي آن حدود 40 درجة 

سانتي گراد است، غوطه ور كنيد.
با  را  مبتال  پوست  كنيد. سپس  استفاده  گاز  اليه های  از  انگشتان  بين   5

پانسمان خشک بپوشانيد.

گرمازدگی: به دليل قرار گرفتن فرد در هوای فوق العاده 
گرم يا فعاليت جسمانی شديد به وجود می آيد. در چنين 
شرايطی پوست گرم و خشک شده و غالباً دمای بدن باالتر 
از 40 درجه سانتی گراد می رسد. در صورت گرمازدگی، 

اقدامات زير را انجام دهيد:
1 بيمار را از تابش مستقيم آفتاب يا محيط گرم دور 

كنيد و لباس های اضافه را در  بياوريد.
و  تنفس  هوايی،  راه  نيست،  هوشيار  بيمار  اگر   2
به  نياز  در صورت  و  كنيد  بررسی  را  او  قلب  ضربان 

تنفس مصنوعی و ماساژ قلبی بپردازيد.
را  بيمار  بدن  حرارت  پاشويه،  و  خيس  پارچة  با   3

كاهش دهيد.
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فصل3: مهمانداری

نمرهنتیجة مورد انتظارموارد ارزشیابیردیف

بر اساس عالئم بالينی، نوع بيماری يا عارضه را در مسافر تشخيص شناخت بيماری يا عارضه1
دهد.

1

0/5اقدامات الزم را با توجه به تشخيِص داده شده، تعيين كند.تعيين اقدام مناسب2

انتخاب تجهيزات و 3
لوازم مورد نياز

بر اساس اقدامات تعيين شده، تجهيزات و لوازم مورد نياز را انتخاب 
كند.

0/5

1با توجه به مراحل قبل، اقدام الزم را انجام دهد.اقدام مناسب4

ارزشیابی مرحلة پنجم



 ارزشیابی شایستگی مهمانداري
شرح کار:

1- تنظيم صندلي هاي اتوبوس، سيستم هاي صوتي و تصويري، سيستم هاي گرمايشي و سرمايشي،  گرم كننده، يخچال، پرده ها و چراغ هاي اتوبوس، كنترل 
نظافت داخل اتوبوس

2- تحويل توشه و صدور رسيد توشه با ايفاي نقش مهماندار و چيدمان توشه هاي مختلف در جعبه و فضاي باالي سر
3- هدايت مسافران و پذيرايی از مسافران و كمک به مسافر كم توان 

4- كمک به خروج اضطراري مسافران در زمان حادثه 
5- استقرار تجهيزات ايمني در زمان توقف اتوبوس و بستن زنجير چرخ

6- انجام يكی از موارد امداد رساني به مصدوم ) نظير آتل بندي، خارج كردن جسم خارجي از دهان مصدوم، جلوگيري از خونريزي و ... (

استاندارد عملکرد: 
اساس  بر  اضطراري  شرايط  در  آنها  به  امداد رساني  و  مسافران  به  پاسخگويي  و  در حين سفر  رفاهي  ارائه خدمات  و  نقليه  وسيله  رفاهي  تجهيرات  كنترل 

دستور   العمل هاي موجود شركت مسافربري
شاخص ها:

1- مطابق با دستورالعمل تجهيزات شركت توليد كننده 2- مطابق با دستورالعمل شركت مسافربري 3- مطابق با آموزش هاي داده شده در طول دوره
4- مطابق با آموزش هاي داده شده در طول دوره و مطالب مكمل.

شرایط انجام کار:
- محل آزمون: كارگاه آموزشي هنرستان . اتوبوس در هنرستان موجود باشد. 

- ارزشيابی بايد به صورت انفرادی و در مدت يک ساعت برای هر هنرجو انجام شود. از هر هنرجو بايد شش مورد از موارد فوق آزمون گرفته شود.
ابزار و تجهیزات:

- اتوبوس در محل باشد، تجهيزات ايمني و بسته هاي رفاهي و  جعبه كمک هاي اوليه موجود باشد.

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

1آماده سازي اتوبوس1

2تحويل گيري توشه همراه مسافر2

2هدايت مسافر و پذيرايی از مسافر3

1انتخاب تجهيزات و به كارگيری تجهيزات ايمني4

2كمک رسانی به مصدوم5

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
1- رعايت آداب معاشرت - پذيرش مسئوليت در فعاليت های فردی و گروهی
2- رعايت بهداشت و حفظ محيط زيست - تحويل سالم  وسايل و تجهيزات

3- دقت در نگهداری تجهيزات
4- استفاده نكردن از وسايل و تجهيزات برای موارد شخصی

5- آسيب نرساندن به ديگران و محيط كارگاه - رعايت نكات ايمنی در انجام فعاليت ها
6- به كارگيری مواد و تجهيزات با روش صحيح هنگام كار

2

*میانگین نمرات
* حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شايستگی، 2 می باشد.
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فصل4: خدمات ویژه مسافران معلول

فصل 4

خدمات ویژة مسافران معلول
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آیا تابه حال پی برده اید

 معلول کیست؟
 تجهیزات توان بخشی چیست؟ 

 ارتباط مؤثر با افراد معلول چگونه است؟ 
 چه مواردی در حمل و نقل افراد معلول باید مورد توجه قرار گیرد؟

استاندارد  عملکرد

خدمت رسانی  به گروه های مختلف خدمات پذیر ویژه بر اساس کنوانسیون حمایت از حقوق معلوالن با استفاده از 
تجهیزات رفاهی و پاراکلینیکی

مقدمه
معلولیت، پدیده اي است اجتماعي و بخشي جد  اناپذیر از زندگي بشري، به گونه اي که ممکن است هر انساني 
در طول حیات خود به علل مختلف مثل بیماري و حوادث و یا با رسیدن به دوران سالمندي آن را تجربه کند 
و آمار ها نشان مي دهد که با پیشرفت علم و تکنولوژي و افزایش سوانح و حوادث نه تنها از تعداد افراد داراي 
معلولیت کاسته نمي شود بلکه هر ساله بر تعداد این گروه از جامعه افزوده مي شود. متأسفانه این افراد، به علت 
رعایت نشدن اصول مناسب سازي در بسیاري از اماکن و فضاها و تجهیزات و وسایل نقلیه عمومي، حضور 
شایسته و فعالي در جامعه که متناسب با توانمندي هاي آنها باشد، ندارند. در این فصل سعي شده است که 
آشنایي اولیه با ویژگي هاي انواع معلولیت، وسایل توانبخشي مورد استفاده، استاندارد هاي دسترسي و نحوة 
تعامل و برقراري ارتباط با این عزیزان مقدور گردد. امید است دانش آموختگان رشتة حمل و نقل با شناخت 

این موارد، در کمك رساني به افراد داراي معلولیت مثمر باشند.      

واحد یادگیری 4
شایستگی خدمات ویژۀ مسافران معلول
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1ـ انواع معلولیت

مقدمه

1 به نظر شما کسی که یکی از اندام های بدن خود را از دست بدهد و یا نقصی در آن وجود داشته فعالیت1
باشد یا از نظر ذهنی دچار مشکل بشود، چه نام دارد؟ آیا این افراد در گروه بندی خاصی قرار می گیرند؟

2 جانباز کیست؟
3 هر یك از شکل های زیر نماد چه چیزی هستند؟

چه  شهری  برون  و  شهری  درون  سفرهای  یا  کار  حین  جابه جایی های  در  معلوالن  شما  نظر  به   4
مشکالتی دارند؟ آیا تصاویری که به شما نشان داده می شود،  بیانگر مشکالتی که به نظر شما رسیده 

است، هستند؟ چند مورد را نتوانستید پیش بینی کنید؟

 بدن انسان دارای ویژگی هایی است که او را قادر می سازد رفتارها و حرکات مختلف را در حالت های مختلف 
و به شیوه های مختلف انجام دهد. هر یك از اعضای بدن انسان وظیفة انجام کار خاصی را بر عهده دارد. 
وظایف اندام های حرکتی، حواس مرتبط با آنها و نیز چگونگی استفاده از آنها جهت برقراری ارتباط با سایرین 
از موضوعاتی است که همواره ذهن بشر را به خود مشغول داشته است. بدیهی است که شرایط بحرانی، یعنی 
ضعف و یا نبود همین اندام هایی که به انجام فعالیت های روزمرة ما کمك می کنند، می تواند اشخاص مبتال را 

در هر یك از موارد باال دچار مشکل کند.
1ـ1ـ تعریف معلول و معلولیت
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5 با توجه به اینکه چه عضوی آسیب دیده یا فاقد عملکرد باشد، فرد در چه گروهی از افراد  معلول 
قرار می گیرد؟

4 شکل های زیر نماد چه چیزی هستند؟

در محیط کارگاه و با کمك هنرآموز به گروه های 4 نفره تقسیم شده،  پاورپوینتی از ویژگی های افراد فعالیت 2
معلول )نوع معلولیت برای هر گروه را هنرآموز تعیین می کند( تهیه کنید و برای دیگر گروه ها نمایش 

دهید. هر گروه باید بتواند نوع معلولیت معرفی شده توسط سایر گروه ها را تعیین کند.

ارزشیابی مرحلۀ اول

نمرهنتیجۀ مورد انتظارموارد ارزشیابیردیف

1
تعیین نوع معلولیت با توجه به تصویر یا 

توضیحات ارائه شده توسط هنرآموز
2تعیین صحیح نوع معلولیت 

تعریف معلولیت تعیین شده2
تعریف معلولیت بر اساس تعاریف 

سازمان بهزیستی کشور
1

 2ـ تعیین نوع معلولیت
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3ـ وسایل کمک توان بخشی

سعی کنید فعالیت های زیر را انجام دهید:فعالیت 3
ـ بدون اینکه زانوهای خود را خم کنید، راه بروید. ـ بدون استفاده از انگشت شست بنویسید. 

ـ یك دست خود را در کنار بدنتان ثابت نگه داشته و بدوید. ـ یك پای خود را جمع کنید و راه بروید. 
چه وسیله ای در موارد فوق می تواند به شما کمك کند؟

به نظر می رسد انسان اولیه در صورت مواجهه با ضایعه و نقص حرکتی، از یك وسیلة حمایت کننده جهت ادامة 
زندگی استفاده می کرده است. تاریخچة استفاده از اولین وسایل حمایت کننده به مصر باستان برمی گردد که 

در یك کتیبه در غار Hirkouf’s، یك وسیله شبیه عصا دیده شده است که مربوط به قبل از میالد است.
امروزه پیشرفت در دانش بشری و شناخت بهتر آسیب ها و معلولیت های ناشی از آن و توسعه در طرح ها و 
مواد، منجر به ساخت انواع وسایل کمك توان بخشی شده است. در صورت به کارگیری صحیح این تجهیزات، 

امکان ادامه فعالیت های اجتماعی با کیفیت بهتر برای شخص دارای معلولیت فراهم می شود.

1 شکل های زیر را مطابق با دسته بندی فوق نام گذاری کنید.فعالیت 4

1ـ3ـ انواع وسایل کمک توان بخشی: وسایل کمك توان بخشی به طرق مختلف به انسان کمك می کنند. 
انواع وسایل کمك توان بخشی عبارت اند از:   

 عصا       اُرتِز       صندلی چرخ دار      سمعك     واکر        پروتِز          عینك
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4ـ انتخاب تجهیزات مورد نیاز افراد دارای معلولیت

5  ـ قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن

1 کلیة قوانین مصوب مجلس شورای اسالمی در خصوص حمایت از معلوالن را گردآوری کرده، سپس فعالیت 6
قوانین مرتبط با حمل و نقل آنها را استخراج  و در کالس در خصوص راه کارهای اجرایی کردن آنها بحث 

کنید.
2 به گروه های 4 نفره تقسیم شوید. با استفاده از قوانین به دست آمده در فعالیت 1، سازمان های موظف 

به حمایت از افراد معلول را تعیین  و در کالس معرفی کنید.

هنرآموز دانش آموزان را به هفت گروه تقسیم کرده و هر گروه را جهت انجام یك تحقیق میدانی در فعالیت 7
خصوص خدمات سازمان بهزیستی مرتبط با موارد زیر، راهنمایی و سازمان دهی کند.

2 معلولیت ناشنوایی و کم شنوایی 1 معلولیت نابینایی و کم  بینایی   
4 معلولیت جسمی ــ حرکتی و نخاعی 3 معلولیت صوت و گفتار  

6 معلولیت ذهنی  5 معلولیت روانی مزمن   
7 سالمندی

نتایج تحقیق به صورت گزارش به هنرآموز تحویل داده شده و با استفاده از پاورپوینت در جلسة بعد 
کارگاه ارائه شود.

6ـ فهرست خدمات سازمان بهزیستی در حمایت از افراد دارای معلولیت

2 با کمك هنرآموز، کاربرد هریك از وسایل فوق را تعیین کنید.
3 گروه های چهار نفره در کالس تشکیل داده و فعالیت های اختصاص یافته از طرف هنرآموز را انجام 

دهید. نتیجه را برای سایر گروه ها شرح دهید.

وسایل کمك توان بخشی متناسب با نوع معلولیت تعیین شده توسط هنرآموز را از انبار کارگاه فراهم فعالیت 5
این  توسط هنرآموز، مشخصات  تأیید وسایل  از  نهایت پس  قرار دهید. در  اختیار هنرآموز  کرده، در 

وسایل را برای سایر گروه ها توضیح دهید.

و  اجتماعی  فعالیت های  انجام  در  معلول  افراد 
اقتصادی خود استقالل کمتری نسبت به افراد عادی 
توان بخشی  کمك  وسایل  به  نیاز  یا  بنابراین  دارند؛ 

برای انجام امور مربوط به خود دارند  یا باید به آنها 
کمك کرد و یا به نحوی شرایط را برای انجام مستقل 

آورد. فراهم  آنها  فعالیت های 
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ارزشیابی مرحلۀ دوم

پرسش
افراد معلول در هنگام سوار شدن  از  1 کدام گروه 

توجه  به  نیاز  نقلیة عمومی  وسایل  از  پیاده شدن  یا 
دارند؟ بیشتری 

معـلوالن  به  کـمك رسانی  زمان  در  نکاتـی  چه   2

ـ   حرکتی باید مورد توجه قرار گیرد؟ جسمی 
معلول  افراد  به  زمان کمك رسانی  در  نکاتی  3 چه 

ناشی از اختالالت بینایی باید مورد توجه قرار گیرد؟
گروه های  سایر  استفادة  خصوص  در  نکاتی  چه   4

معلوالن از وسایل حمل و نقل عمومی اهمیت دارد؟

نمرهنتیجۀ مورد انتظارموارد ارزشیابیردیف

انتخاب تجهیزات کمك توان بخشی متناسب با 1
نوع معلولیت تعیین شده

2انتخاب صحیح وسیلة کمك توان بخشی 

ارائة توضیح در مورد ویژگی و کاربرد وسیله 2
انتخاب شده

وسیلة  کاربرد  و  ویژگی  مورد  در  توضیح  ارائة 
انتخاب شده بر اساس محتوای درسی

1

 

7ـ نحوۀ کمک رسانی به فرد دارای معلولیت در وسایل نقلیۀ عمومی

8ـ نحوه برقراری ارتباط با افراد دارای معلولیت

انسان موجودي اجتماعي است که براي ادامة حیات و 
تأمین نیازهاي اولیة خود نیازمند برقراري ارتباط متقابل 
با دیگران است. یکي از عوامل مؤثر در زندگي فردي و 
اجتماعي هر کس تأمین نیازهاي اوست. انسان به جز 
نیازهاي اولیة خود )لباس، غذا، خواب،  مسکن و   ...(، 
نیازهاي دیگري هم دارد که نقش مهمي در زندگي او 
ایفا مي کند )مانند نیاز به محبت کردن، محبت دیدن، 
این  تأمین  است  بدیهي   .)... و  دیگران  با  مصاحبت 
نیازها منجر به تأمین بهداشت رواني افراد خواهد  شد. 
معلوالن نیز به عنوان یکي از اعضاي گروه هاي متعلق 
به جامعه، از این قاعده مستثني نبوده و علي رغم وجود 

مشکالت و معضالت اجتماعي، عالقه مند هستند تا با 
دیگران ارتباطي منطقي و معقول داشته باشند. یکي از 
تنگناهاي عمدة معلوالن، ارتباط دیگران با آنها است. 
گرفتن  در  نظر  بدون  متأسفانه  جامعه  افراد  اکثریت 
شرایط و توانمندي هاي آنها، به طور خواسته یا نا خواسته 
آنان  با  افراطي  با ترحمی  با هدف دلسوزي،  و بیشتر 
رفتار مي کنند که این امر ضربات روحي جبران ناپذیري 
را به آنان وارد مي سازد. نکتة مهمي که باید به آن توجه 
داشت آن است که افراد معلول در کنار محدودیت هاي 
خود، از توانمندي هایي نیز برخوردارند که در صورت 

ایجاد بستر مناسب مي توانند تقویت شوند.
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1ـ8ـ افراد با مشكالت بینایی 

با برگزاری یك جلسة توفان فکری، تصورات خود را در مورد نحوة ارتباط با بیماران روانی فهرست کنید. فعالیت 12

با برگزاری یك جلسة توفان فکری، تصورات خود را در مورد نحوة ارتباط با افراد دارای مشکالت ذهنی فعالیت 13
فهرست کنید.

نمایشی ترتیب دهید که در آن فردی قصد کمك به یك شخص نابینا در یافتن آدرس سازمان بهزیستی فعالیت 8
دارد. پس از پایان نمایش نظرات هم کالسی های خود را در خصوص بهتر کردن این ارتباط جویا شوید 

و در این مورد بحث کنید.

با برگزاری یك جلسة توفان فکری، مهارت های الزم در مورد نحوة ارتباط با افراد دارای اختالل گفتاری فعالیت 9
را فهرست کنید.

سعی کنید بدون استفاده از کالم، خاطره ای را از روز گذشته با دوست خود در میان بگذارید. اجازه فعالیت 10
بدهید سایر دوستان نظرات خود را در مورد شیوة ارائة مطلب شما بیان کنند. در صورت عدم موفقیت، 

مشخص شود مشکل از شیوة شما بوده یا از درک دوستان شما؟ 

در یك جلسة همفکری، در خصوص برخورد مناسب با افراد دارای مشکالت حرکتی به بحث پرداخته، فعالیت 11
نظرات را جمع آوری کنید.

 2ـ8ـ افراد با مشكالت گفتاري

3ـ8ـ افراد با مشكالت شنوایي 

4ـ8ـ افراد با مشكالت حرکتي

  5  ـ8ـ افراد با مشكالت رواني

  6  ـ8ـ افراد با مشكالت ذهني
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فصل4: خدمات ویژه مسافران معلول

1  به شخص استفاده کننده از عصای زیر بغل کمك کنید تا ابعاد عصای خود را تنظیم کرده، به وسایل فعالیت 14
حمل و نقل عمومی سوار و در محل مناسب مستقر شود. سپس کمك کنید تا فرد معلول از وسیلة نقلیه 
پیاده شود. فرد داور به نحوة برقراری ارتباط و اجرای کمك رسانی امتیاز بدهد. با تغییر نقش ها فعالیت 

را تکرار کنید. نتیجة فعالیت ها را به هنرآموز ارائه دهید. 
2  به شخص استفاده کننده از ویلچر کمك کنید از ویلچر پیاده شود و با استفاده از تجهیزات مناسب 

)در صورت لزوم( به وسایل حمل و نقل عمومی سوار و در محل مناسب مستقر شود. ویلچر وی را جمع 
کرده و درفضایی مناسب قراردهید. سپس ویلچر وی را از محل قرارداده شده خارج کرده و آن را جهت 
استفاده آماده نمایید و کمك کنید تا فرد معلول از وسیلة نقلیه پیاده و به ویلچر خود سوار شود. فرد 
داور به نحوة برقراری ارتباط و اجرای کمك رسانی امتیاز بدهد. با تغییر نقش ها فعالیت را تکرار کنید. 

نتیجة فعالیت ها را به هنرآموز ارائه دهید.
3 به شخص استفاده کننده از ویلچر کمك کنید تا از یك سطح شیب دار باال برود و به پایین برگردد. 

فرد داور به نحوة برقراری ارتباط و اجرای کمك رسانی امتیاز بدهد. با تغییر نقش ها فعالیت را تکرار 
کنید. نتیجة فعالیت ها را به هنرآموز ارائه دهید.

4 به شخص نابینا )هم کالسی شما که با چشم بند، چشمان او را بسته اید( کمك کنید تا از مسیر تعیین 

شده )براي مثال عرض خیابان، مسیر داخل ترمینال، راهرو داخل اتوبوس یا قطار و ...( عبور کند و در 
محل مناسب قرار گیرد. فرد داور به نحوة برقراری ارتباط و اجرای کمك رسانی امتیاز بدهد. با تغییر 

نقش ها فعالیت را تکرار کنید. نتیجة فعالیت ها را به هنرآموز ارائه دهید.

9ـ برقراری ارتباط و ارائۀ خدمات

در گروه های سه نفره با ایفای نقش تحت عناوین: داور، فرد معلول و فرد کمك کننده، فعالیت های زیر را در 
محیط کارگاه انجام دهید. هر گروه باید حداقل 3 فعالیت را با انتخاب هنرآموز انجام دهد.

افرادی که نوعی محدودیت در انجام کارها دارند،  معموالً حساس تر شده، رفتارهای مختلف افراد را ممکن 
است ناشی از ترحم و یا تمسخر قلمداد کنند. در این گونه موارد ممکن است حس کنند به شأن اجتماعی 
آنها توهین شده است. به همین دلیل در مواجهه با این گونه افراد باید نهایت دقت در رفتار و گفتار به عمل 

آید؛  لذا رعایت کلیة مطالب ارائه شده در کتاب همراه هنرجو الزامی است.

 از آنجا که انسان یك موجود اجتماعی است، لذا تنها در سایة ارتباطات مفید و سازنده است که قادر است 
نیازهای مادی و معنوی خود را برآورده کند. برای دوام یافتن و هر چه بیشتر بهره بردن از یك ارتباط سالم، 
رعایت شرایط فکری، روحی و جسمی طرف مقابل ضروری است؛ یعنی باید شأن اجتماعی طرف )طرف ها( 
ارتباط را رعایت کرد تا این ارتباط در راستای یك ارتباط دو سویه )چند سویه(، مداوم و سودآور به پیش 
رود. ارتباطی که بر پایة رعایت شأن اجتماعی همة طرف ها بنا شده باشد، ارتباطی اخالقی است که رضایت 
خاطر همة افراِد در ارتباط را تأمین مي کند و هیچ یك از آنها احساس بِد مورد سوء استفاده قرار گرفتن را 

نخواهند داشت؛ لذا رعایت کلیة مطالب ارائه شده در کتاب همراه هنرجو الزامی است.

توجه 1

توجه 2
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توجه3

5 مسیر مناسب برای رسیدن شخص ناشنوا به مقصد را به وی نشان دهید . فرد داور به نحوة برقراری 

ارتباط و اجرای کمك رسانی امتیاز بدهد. با تغییر نقش ها فعالیت را تکرار کنید. نتیجة فعالیت ها را به 
هنرآموز ارائه دهید.

6 توضیحات شخص دارای اختالل گفتاری را که مسیر خود را گم کرده، بشنوید و راهنمایی های الزم 

را به او ارائه دهید. فرد داور به نحوة برقراری ارتباط و اجرای کمك رسانی امتیاز بدهد. با تغییر نقش ها 
فعالیت را تکرار کنید. نتیجة فعالیت ها را به هنرآموز ارائه دهید.

7 به شخص استفاده کننده از واکر کمك کنید تا ابعاد واکر خود را تنظیم کرده، از مسیر تعیین شده 

عبور کند. فرد داور به نحوة برقراری ارتباط و اجرای کمك رسانی امتیاز بدهد. با تغییر نقش ها فعالیت 
را تکرار کنید. نتیجة فعالیت ها را به هنرآموز ارائه دهید.

8 به شخص استفاده کننده از واکر کمك کنید به وسایل حمل و نقل عمومی سوار و در محل مناسب 

مستقر شود. واکر وی را جمع کرده و در فضایی مناسب قراردهید. سپس واکر را از محل قرارداده شده 
خارج نمایید و آن را جهت استفاده آماده کرده و کمك کنید تا فرد معلول از وسیلة نقلیه پیاده شده و 
واکر خود را در دست گیرد. فرد داور به نحوة برقراری ارتباط و اجرای کمك رسانی امتیاز بدهد. با تغییر 

نقش ها فعالیت را تکرار کنید. نتیجة فعالیت ها را به هنرآموز ارائه دهید.

الف( داوران در فرایند داوری، ضمن در نظر گرفتن ندای وجدان، رعایت عدالت و انصاف را مدنظر داشته 
باشند.

ب( شما می توانید در صورتی که به امتیازات اکتسابی خود اعتراضی دارید،  آن را به هنرآموز منتقل کنید.
ج( توجه داشته باشید که نحوة امتیاز دهی توسط شما می تواند بخشی یا تمام امتیاز شما را از بین برده 

و یا به آن اضافه کند.
د( در اجرای فعالیت های این درس باید رعایت شئونات اجتماعی و اصول کرامت انسانی مطابق توصیه ها و 
آموزه های دینی و اجتماعی مد نظر قرار گیرد. خالصه ای از این آموزه ها در کتاب همراه هنرجو آمده است.



111

فصل4: خدمات ویژه مسافران معلول

1 در گروه های 5 نفره و در قالب یك گزارش تحقیقی فهرستی از رفتارهای خطر آفرین برای افراد فعالیت 15

معلول را در معابر و ساختمان های عمومی تهیه کرده، نوع خطرآفرینی هر یك را بیان کنید. نتایج 
تحقیق را با سایر گروه ها در میان بگذارید.

2 در گروه های 5 نفره و در قالب یك گزارش تحقیقی فهرستی از امکانات مختلف مورد نیاز براي 

معلوالن در ساختمان ها و معابر عمومی، پایانه های مسافربری و وسایل حمل و نقل عمومی را تهیه 
کرده، علت استفاده از هر کدام را توضیح دهید. نتایج تحقیق را با سایر گروه ها در میان بگذارید.

نمرهنتیجۀ مورد انتظارموارد ارزشیابیردیف

1نحوة صحیح برقراری ارتباطبرقراری ارتباط1

2
فرد  معلولیت(  نوع  به  )بسته  راهنمایی  یا  هدایت 

معلول در مسیر رسیدن به وسیلة نقلیه عمومی
هدایت یا راهنمایی فرد معلول ضمن به کارگیری 

صحیح وسیلة کمك توان بخشی وی 
0/5

3
کمك به فرد معلول در سوار شدن به، یا پیاده شدن 

از وسیلة نقلیة عمومی
سوار یا پیاده کردن فرد معلول ضمن به کارگیری 

صحیح وسیلة کمك توان بخشی وی
0/5

4
کمك کردن یا اطمینان حاصل نمودن از )بسته به 
در  معلول  فرد  استقرار صحیح  فرد(  معلولیت  نوع 

موقعیت جدید.

وسیلة  و  معلول  فرد  کامل  استقرار  به  کمك 
یا  مناسب  موقعیت  در  وی  کمك توان بخشی 
اطمینان یافتن از آن، پیش از انجام کارهای دیگر

1

در محیط های عمومی همواره باید انتظار داشت که افراد 
با توانایی های مختلف حرکتی و شرایط مختلف جسمانی  

حضور داشته باشند یا از مسیرهای مختلف عبورکنند.
پرسش

1 چه رفتارهایی از سوی افراد عادی ممکن است ایمنی 

افراد معلول را در حین سفر، زمان سوار  شدن و پیاده  شدن 

از وسیلة نقلیة عمومی و در ایستگاه ها و پایانه های حمل و 
نقل به خطر بیندازد؟ وظیفة ما در این خصوص چیست؟

2  چه امکاناتی برای گروه های مختلف افراد معلول 

در معابر و ساختمان های عمومی )شامل ایستگاه های 
اتوبوس و تاکسی( باید وجود داشته باشد تا این افراد 

بتوانند ایمن تر تردد کنند؟

ارزشیابی مرحله سوم

 )ارائة خدمت در دسترسی و استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی به یك فرد معلول(:

10ـ نکات ایمنی در ارائۀ خدمات به افراد معلول
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12ـ مالحظات زیست محیطی

11ـ شئونات اجتماعی

»  شئونات اجتماعی« واژه ای است که در بسیاری از موارد و در مسائل مختلف روزمرة زندگی شنیده می شود. 
شأن و منزلت هر جامعه ای وابسته به افرادی است که آن جامعه را تشکیل می دهند. در دین مبین اسالم به 
جایگاه و منزلت اجتماعی انسان بسیار تأکید شده است تا جایی که حتی هدف از خلقت انسان را رسیدن به 
کمال، یعنی رسیدن به باالترین جایگاهی که انسان به عنوان اشرف مخلوقات می تواند به آن دست پیدا کند، 
بیان می کند. در همین راستا تمسخر کردن که در واقع نوعی پایین آوردن منزلت یك شخص، یك خانواده، 

یك قوم، یك ملت و یا هر گروه کوچك یا بزرگی از انسان ها است، صراحتاً در قرآن کریم نهی شده است.
پرسش

1 به نظر شما شأن اجتماعی چیست و شامل چه چیزهایی می شود؟

افرادی که نوعی محدودیت در انجام کارها دارند،  معموالً حساس تر شده، رفتارهای مختلف افراد را ممکن است 
ناشی از ترحم  یا تمسخر قلمداد کنند. در این گونه موارد ممکن است حس کنند به شأن اجتماعی ایشان توهین 

شده است. به همین دلیل در مواجهه با این گونه افراد باید نهایت دقت در رفتار و گفتار به عمل آید.
2 به نظر شما ایثارگران از چه جایگاه اجتماعی باید برخوردار باشند؟

در انجام فعالیت های هدف 9 از شما خواسته شد رعایت شأن اجتماعی افراد معلول را مد نظر قرار فعالیت 16
دهید. اینك موارد مرتبطی که در انجام آن فعالیت ها در خصوص رعایت شأن اجتماعی معلوالن انجام 

دادید یا بهتر بود انجام دهید، را برای سایر گروه ها شرح دهید.  

به همة محیط هایی که در آنها نوعی از زندگی جریان داشته باشد، » محیط زیست« گفته می شود؛  از جمله: 
استخر آب، شهر، اقیانوس، کویر و … . برای بقای یك محیط زیست، ارتباط متقابل موجودات زنده با یکدیگر 

و با عوامل غیرزنده، امری الزم و ضروری است.
عوامل زندة موجود در محیط زیست عبارت اند از: تولید کننده ها )گیاهان سبز(، مصرف کننده ها )جانوران(، 
تجزیه کننده ها )باکتری ها و قارچ ها(. مهم ترین ارتباط جانداران با یکدیگر، ارتباط غذایی است که به صورت 
زنجیرة غذایی و شبکة غذایی جریان دارد و درنهایت همة جانداران کرة زمین یك شبکة غذایی بزرگ به نام 

شبکة حیات را تشکیل می دهند.
عوامل غیر زندة موجود در محیط زیست عبارت اند از: دما، نور، آب، گازها، مواد شیمیایی و گرما )که بیشتر 
از اشعة مادون قرمز حاصل از نور خورشید به دست می آید(. برنامه های مربوط به محیط زیست باید آن چنان 

در نظر گرفته شود که بقای همة موجودات دریك سیستم تضمین شود.
پرسش

 به چه دلیل حفظ کلیة موجودات یك محیط زیست ضروری است؟
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فصل4: خدمات ویژه مسافران معلول

1  به عنوان یك فعالیت درون کالس، در گروه های 5 نفره فهرستی از عوامل مخرب محیط زیست فعالیت 17

را به همراه نوع تخریبی که به بار می آورند، تهیه کرده، نتیجه را با گروه های دیگر به اشتراک بگذارید.
2  در پایان فعالیت شمارة 1 و پس از جمع بندی نتایج، توصیه های خود را برای مقابله با عوامل مخرب 

به دست آمده ارائه دهید.

13ـ کرامت انسانی و آداب معاشرت اجتماعی

معاشرت فعالیت 18 آداب  و  انسانی  اصول کرامت  رعایت  از شما خواسته شد که  فعالیت های هدف 9  انجام  در 
اجتماعی در مواجهه با فرد معلول را مد نظر قرار دهید. اینك موارد مرتبطی که در انجام آن فعالیت ها 
در خصوص رعایت اصول کرامت انسانی و آداب معاشرت اجتماعی معلوالن انجام دادید یا بهتر بود انجام 

دهید، را برای سایر گروه ها شرح دهید.  
فهرستی از عبارات و واژه های نامناسب و دارای بار منفی را که اصول کرامت انسانی را در مخاطب قرار دادن 

معلوالن خدشه دار می کند، تهیه کرده، و عبارت یا واژة جایگزین و با بار مثبت هر یك را عنوان کنید.

اقتصادي، اجتماعي، ویژگي هاي روحي، جسمي و  پایگاه  از  افراد جامعه، صرف نظر  از دیدگاه قرآن تمامي 
توانایي هاي فردي خویش در نزد خداوند متعال داراي شأن و منزلت اجتماعي بوده،  باید از عزت و احترام 
برخوردار شوند. از دیدگاه حقوق شهروندي، حمایت از حقوق انساني وظیفة دولت ها در همة جوامع و براي 
همة شهروندان است. افراد ناتوان و معلول باید حقوق مشابهي براي زندگي، همچون دیگر شهروندان داشته  
باشند و نباید هیچ استثنایي وجود داشته باشد. ناتوانی، یك بخش طبیعی از تجربة انسانی است و به هیچ  وجه 
حق افراد معلول نباید تضییع شود. به منظور حفظ کرامت، در نامیدن این افراد ابتدا باید بر فردیت آنها تأکید 
کرده،  سپس معلولیت را ذکر کرد.  همچنین بار معنایی کلمات را در مخاطب قرار دادن افراد مد نظر داشت 

و از کلماتی با بار معنایی مثبت استفاده نمود.
پرسش

1  به نظر شما اصول کرامت انسانی و آداب معاشرت اجتماعی شامل چه مواردی می شوند؟

2  آیا در برخورد با معلوالن نیز رعایت اصول کرامت انسانی و آداب معاشرت اجتماعی ضروری است؟ چرا؟ 

3   دلیل نام گذاری روز تولد حضرت ابوالفضل العباس )ع( به روز جانباز چیست؟ در مورد آن در کالس بحث 

کنید.
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ارزشیابی شایستگی انجام خدمات ویژه برای افراد معلول

شرح کار:
1- تعیین نوع معلولیت 

2- انتخاب تجهیزات کمك توان بخشی متناسب با نوع معلولیت تعیین شده و ارائه توضیحات تکمیلی
3- 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 یك از موارد

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

شاخص ها:
1- بر اساس تعاریف سازمان بهزیستی کشور

2- بر اساس نوع معلولیت تعیین شده و محتوای کتاب درسی

شرایط انجام کار:
- محل آزمون: کارگاه آموزشی مجهز به تجهیزات کمك  توان بخشی و مناسب سازی شده )بر اساس استانداردهای دسترسی مورد تأیید سازمان بهزیستی کشور(

 مدت آزمون: به ازای هر دانش آموز 30 دقیقه
- اخذ آزمون به صورت انفرادی یا دو نفره 

ابزار و تجهیزات:
- تجهیزات کمك توان بخشی 

- کارگاه مناسب سازی شده

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

2تعیین نوع معلولیت1

1انتخاب تجهیزات کمك توان بخشی2

1خدمت رسانی3

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
1- رعایت نکات ایمنی در ارائه خدمات مورد نیاز به افراد دارای معلولیت

2- رعایت اصول زیست محیطی هنگام ارائه خدمات به افراد دارای معلولیت
3- رعایت شأن اجتماعی، اصول کرامت انسانی و آداب معاشرت اجتماعی در ارائه خدمات به افراد دارای معلولیت

2

*میانگین نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.
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فصل5  : کنترل خطوط مسافری درون شهری

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(



126

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



13۰

      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
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