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موضوع اولین هدف عملیاتی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مربوط به پرورش 
از  اقتصادی در چارچوب نظام معیار اسالمی  با درک مفاهیم  تربیت یافتگانی است که 
طریق کار و تالش و روحیه انقالبی و جهادی، کارآفرینی، قناعت و انضباط مالی، مصرف 
بهینه و دوری از اسراف و تبذیر و با رعایت وجدان، عدالت و انصاف در روابط با دیگران در 
فعالیت های اقتصادی در مقیاس خانوادگی، ملی و جهانی مشارکت می نمایند. همچنین 
سند برنامه ملی درسی جمهوری اسالمی ایران »حوزه تربیت و یادگیری کار و فناوری« 

به قلمرو و سازماندهی محتوای این آموزش ها پرداخته است.
بر اصول دین محوری، تقویت هویت ملی،  برنامه های درسی فنی و حرفه ای عالوه  در 
اعتبار نقش یادگیرنده، اعتبار نقش مرجعیت معلم، اعتبار نقش پایه ای خانواده، جامعیت، 
تعامل،  و  مشارکت  جلب  مادام العمر،  یادگیری  تعادل،  فردی،  تفاوت های  به  توجه 
یکپارچگی و فراگیری، اصول تنوع بخشی آموزش ها و انعطاف پذیری به آموزش بر اساس 
ثروت، شکل گیری  تولید  و  فقر  و کاهش  پایدار  توسعۀ  اخالق حرفه ای،  کار،  بازار  نیاز 

تدریجی هویت حرفه ای توجه شده است.
در  تغییر  و  کشور  داخل  کار  بازار  نیاز  و  فناوری  تغییرات  باالدستی،  اسناد  مطالبات 
استانداردها و همچنین توصیه های بین المللی، موجب شد تا الگوی مناسب که پاسخگوی 
شرایط مطرح شده باشد طراحی و برنامه های درسی بر اساس آن برنامه ریزی و تدوین 
شوند. تعیین سطوح شایستگی و تغییر رویکرد از تحلیل شغل به تحلیل حرفه و توجه به 
ویژگی های شغل و شاغل و توجه به نظام صالحیت حرفه ای ملی، تلفیق شایستگی های 
مشترک و غیرفنی در تدوین برنامه ها از ویژگی های الگوی مذکور و برنامه های درسی 
است. بر اساس این الگو فرایند برنامه ریزی درسی آموزش های فنی و حرفه ای و مهارتی 
در دو بخش دنیای کار و دنیای آموزش طراحی شد. بخش دنیای کار شامل ده مرحله و 
بخش دنیای آموزش شامل پانزده مرحله است. نوع ارتباط و تعامل هر مرحله با مراحل 
دیگر فرایند به صورت طولی و عرضی است، با این توضیح که طراحی و تدوین هر مرحله 
از اعمال موارد اصالحی مربوط به نتایج اعتباربخشی آن مرحله یا مراحل دیگر  متأثر 

می باشد.
توصیه سند تحول بنیادین و برنامۀ درسی ملی بر تدوین اجزای بستۀ آموزشی جهت 
تسهیل و تعمیق فعالیت های یاددهی ـ یادگیری، کارشناسان و مؤلفان را بر آن داشت 

مقدمه



با تأکید بر برنامۀ  تا محتواهای آموزشی مورد نظر را در شبکه ای از اجزای یادگیری 
درسی رشته، برنامه ریزی و تدوین نمایند. کتاب راهنمای هنرآموز از اجزای شاخص 
بستۀ آموزشی است و هدف اصلی آن توجیه و تبیین برنامه های درسی تهیه شده با 
اجرای  برای  توصیه هایی  و  حرفه ای  و  فنی  آموزش  در  تحولی  به چرخش های  توجه 

مطلوب آن می باشد.
کتاب راهنمای هنرآموز در دو بخش تدوین شده است.

بخش نخست مربوط به تبیین جهت گیری ها و رویکردهای کالن برنامه درسی است 
که کلیات تبیین منطق برنامه درسی، چگونگی انتخاب و سازماندهی محتوا، مفاهیم 
و مهارت های اساسی و چکونگی توسعه آن در دوره، جدول مواد و منابع آموزشی را 

شامل می شود.
بخش دوم مربوط به طراحی واحدهای یادگیری است و تبیین منطق واحد یادگیری، 
پیامدهای یادگیری، ایده های کلیدی، طرح پرسش های اساسی، سازماندهی محتوا و 
تعیین تکالیف یادگیری و عملکردی با استفاده از راهبردهای مختلف و در آخر تعیین 

روش های ارزشیابی را شامل می شود.
به اهمیت آموزش  با توجه  همچنین در قسمت های مختلف کتاب راهنمای هنرآموز 
شایستگی های غیرفنی به آموزش مدیریت منابع، ایمنی و بهداشت، یادگیری مادام العمر 

و مسئولیت پذیری تأکید شده است.
هنرآموزان  ویژه  توجه  و  مساعدت  نیازمند  درسی،  برنامه های  مطلوب  اجرای  مسلماً 
عزیز و بهره مندی از صالحیت ها و شایستگی های حرفه ای و تخصصی مناسب ایشان 

می باشد.

دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش
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فصل 1: صدور بلیت و صورت وضعیت

کلیات و مفاهیم



2

تعاریف و اصطالحات
  رویکرد برنامه درسی ملی

منظور از این اصطالح، جهت گیری آموزش های مدرسه ای بر اساس فلسفه تربیتی 
نظام حاکم بر جامعه و انتظارات رهبران، مردم و نهادها از برنامه درسی ملی است. 
این رویکرد، رویکرد فطرت گرای توحیدی نام دارد که مقصد عالی آن، شکوفایی 

گرایش های الهی در انسان و تربیت انسان خلیفه اهلل است.
  دنیای کار

زندگی  جنبه های  همه  در  زندگی  در  شغل  و  حرفه  پیگیری  مزدی،  کار  شامل 
اجتماعی است. دنیای کار از دنیای آموزش و زندگی شخصی متمایز است. دنیای 

کار شامل زندگی شغلی، بازار کار، محیط واقعی کار و بنگاه های اقتصادی است.
 محیط کار 

موقعیتی است که افراد در آن کار می کنند و گستره ای وسیع از فضاها از خانه تا 
کارخانه بزرگ را شامل می شود.

 بنگاه اقتصادی
طبقه بندی  ملی  استاندارد  بر  مبتنی  اقتصادی  فعالیت های  آن  در  که  محلی 

فعالیت های اقتصادی صورت می گیرد.
 صالحیت حرفه ای

مجموعه ای از شایستگی های حرفه ای است که با توجه به سطح،  نوع و وسعت آنها 
به سطوح دیگر تقسیم خواهند شد.

)TVET( آموزش تربیت فنی و حرفه ای  
و  نگهداشت  آمادگی،  زمینه سازی،  جهت  کار  دنیای  قلمرو  در  تربیت  و  آموزش 
واژه ای جامع  تربیت فنی و حرفه ای  و  آموزش  را گویند.  ارتقای شغلی و حرفه ای 
است که به جنبه هایی از فرایند آموزشی و تربیتی، در برگیرنده، مطالعه فناوری ها 
و علوم وابسته، کسب نگرش ها و مهارت های عملی، فهم و دانش مرتبط با حرفه ها 
را در بخش های گوناگون اقتصادی و زندگی اجتماعی، عالوه بر آموزش عمومی، 
ارجاع و اطالق می شود. این واژه اعم از آموزش فنی و حرفه ای رسمی، غیر رسمی 
و سازمان نایافته است. همچنین این آموزش ها شامل طیف وسیعی از فرصت های 
توسعه مهارت ها است که با بافت های ملی و محلی هماهنگ می گردد. یادگیری 
برای یاد گرفتن و رشد سواد و مهارت های محاسبه، مهارت های عرضی )غیر فنی( و 
مهارت های شهروندی نیز از مؤلفه های جدایی ناپذیر آموزش و تربیت فنی و حرفه ای 

می باشند.
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کلیات و مفاهیم

)Job( شغل  
واژه شغل »استخدام شدن برای ارائه خدمت و یا برای مدتی خاص« می باشد. شغل 
محدود به زمان و فرد کارفرما است. شغل مجموعه از کارها و وظایف مشخص است 
که در یک جایگاه خاص تعریف می شود. یک شخص ممکن است در یک حرفه در 

زمان های گوناگون مشاغل متفاوت داشته باشد.
 )Occupatio( حرفه  

مجموعه  ای از مشاغل دنیای کار است که شباهت معقوالنه ای از نظر کارها، دانش 
است.  زندگی  در طول  فرد  اصلی  دارد. حرفه مشغولیت  نیاز  مورد  توانایی های  و 
نشان  را  حرفه  یک  در  کار  دنیای  انتظار  مورد  حداقل های  حرفه ای،  استاندارد 
می دهد. حرفه مرتبط با فرد و نقش وی در بازار و دنیای کار است )مانند حسابدار، 
خانه دار، جوشکار، پرستار،  مهندس ساختمان(. اکثر حرفه ها در بخش های مختلف 
وجود دارد در حالی که برخی از حرفه ها )مهندس معدن( مربوط به بخش خاصی 

است. 
)Duty( وظیفه  

وظیفه عبارت است از مسئولیت و نقش اصلی مشخصی را که در یک جایگاه شغلی 
یا حرفه برای شخص در نظر می گیرند، وظیفه نام دارد. برای مثال از وظایف اصلی 
یک تعمیرکار خودرو می توان به تعمیر سیستم مولد قدرت، تعمیر سیستم انتقال 
قدرت و ... اشاره کرد. از تکنسین مکاترونیک انتظار می رود نگهداری و تعمیرات 

سیستم های کنترل عددی را به عنوان وظیفه انجام دهد.
)Task( تکلیف کاری  

یک تکلیف کاری فعالیت مشخصی است که دارای ابتدا و انتها می باشد و شامل 
مراحل منطقی است. معموالً هر وظیفه به چندین تکلیف کاری تقسیم می شود. 
تنظیم  قدرت«،  مولد  »تعمیر سیستم  وظیفه  کاری  تکالیف  از  یکی  مثال  به طور 

سیستم جرقه می باشد.
  شایستگی1

مجموعۀ اثبات شده از دانش، مهارت و نگرش مورد نیاز جهت انجام یک تکلیف 
کاری، براساس استاندارد را، شایستگی گویند. شایستگی ها در حوزه آموزش های 
فنی و حرفه ای به سه دستۀ شایستگی های فنی، غیر فنی و عمومی تقسیم بندی 

می شوند.

Competency ـ1
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  سطح شایستگی انجام کار
صرف نظر از اینکه یک تکلیف کاری در چه سطح صالحیت حرفه ای انجام می شود، 
انجام هر کار ممکن است با کیفیت مشخصی در محیط کار مورد انتظار باشد. سطح 
کیفی شناخته شده از یک شخص در محیط کار را سطح شایستگی مورد انتظار 
و نیاز گویند. سطح شایستگی انجام کار معیار اساسی ارزشیابی می باشد. در بین 
کشورهای مختلف نظام سطح بندی شایستگی گوناگونی وجود دارد اما نظام چهار 

سطحی معمول ترین آنها به نظر می رسد.
)NQF( چارچوب صالحیت ملی  

چارچوبی است که صالحیت ها، مدارک و گواهی نامه های در سطوح و انواع مختلف 
را به صورتی منسجم و همگون بر اساس مجموعه از معیارها و شاخص های توافق 
شده به هم ارتباط می دهد. در این چارچوب به مهارت و تجربه در کنار دانش ارزش 

ویژه ای داده می شود. زمان و مکان یادگیری ارزش کمتری دارد.
 )Level of Qualification( سطح صالحیت 

سطح صالحیت عبارت است از سطح حرفه یا شغلی در چارچوب صالحیت های 
حرفه ای ملی که تکالیف کاری باید در آن طراحی و تدوین گردد. نظام های سطح بندی 
گوناگونی در بین کشورها وجود دارد، سطح صالحیت مهندسی )حرفه ای( پنج در 
نظر گرفته شده است که به طبع آن تکنسین فنی یا حرفه ای دارای سطح چهار 

می باشد. صالحیت حرفه ای در اروپا EQF به 8 سطح تقسیم بندی شده است. 
 برنامه درسی آموزش و تربیت فنی و حرفه ای

از استانداردهای دنیای  برنامه درسی آموزش و تربیت فنی و حرفه ای مجموعه ای 
کار، اهداف، محتوا، روش ها، راهبردهای یاددهی ـ یادگیری، تجهیزت، زمان، فضا، 
استاندارد شایستگی ها، مواد آموزشی، استاندارد ارزشیابی است که هنرجو )هنرجو(، 
کارآموز یا متربی برای رسیدن به آن اهداف در حوزه آموزش های فنی و حرفه ای 
هدایت می نماید. دامنۀ شمول برنامه درسی در حوزۀ آموزش های فنی و حرفه ای، 

دنیای کار و دنیای آموزش را در بر می گیرد.
معموالً در نظام های آموزش های فنی و حرفه ای کشورها سه نوع استاندارد، متصّور 

می شوند:
1ـ استاندارد شایستگی حرفه ای؛ شایستگی یا مهارت، که توسط متولیان صنعت، 
بازار کار و اتحادیه ها، صنوف و ... تهیه می شود. در این استاندارد، وظایف، کارها و 

صالحیت های هر شغل یا حرفه مورد توجه قرار می گیرند.
2ـ استاندارد ارزشیابی؛ براساس استاندارد شایستگی حرفه ای و دیگر عوامل مؤثر 
توسط گروه های مشترکی از حوزه های گوناگون تهیه می شود و منجر به اعطای 
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گواهی نامه یا مدرک صالحیت حرفه ای می گردد.
و  حرفه  شایستگی  استاندارد  براساس  درسی(؛  )برنامه  آموزشی  استاندارد  3ـ 
این  تهیه می گردد. در  آموزش های فنی و حرفه ای  ارائه دهندگان  ارزشیابی توسط 
تجهیزات  یادگیری،  ـ  یاددهی  راهبردهای  محتوا،  دروس،  اهداِف  و  استاندارد 

آموزشی و ... در اولویت قرار دارد.
  آموزش مبتنی بر شایستگی

رویکردی در آموزش فنی و حرفه ای است که تمرکز بر شایستگی های حرفه ای دارد. 
شایستگی ها را به عنوان پیامدهای آموزشی در نظر می گیرد و فرایند نیازسنجی، 
طراحی و تدوین برنامه درسی و ارزشیابی براساس آنها انجام می شود. شایستگی ها 
می توانند به شایستگی های فنی )در یک حرفه یا مجموعه ای از حرفه ها(، غیرفنی 
شایستگی ها  همۀ  از  حداقلی  به  فراگیران  رسیدن  شوند.  دسته بندی  عمومی  و 
به عنوان هدف آموزش های فنی و حرفه ای در این رویکرد مورد توجه قرار می گیرد.

  استاندارد شایستگی حرفه
شاخص هایی  و  ابزارها  کارها،  فعالیت ها،  تعیین کننده  حرفه  شایستگی  استاندارد 

برای عملکرد در یک حرفه می باشد. 
  هویت حرفه ای

از باورها، گرایش ها، اعمال و صفات فرد در مورد حرفه است.  برایند مجموعه ای 
بنابراین به دلیل تغییرات این مجموعه در طول زندگی حرفه ای، هویت حرفه ای، 

هویت حرفه ای قابلیت تکوین در مسیر تعالی را دارد.     
  گروه تحصیلی ـ حرفه ای )چند رشته ای تحصیلی ـ حرفه ای(

برای  را  تا فراگیر  چند رشته  تحصیلی ـ حرفه ای که در کنار هم قرار می گیرند 
انتخاب بر عالئق، تصحیح در موقعیت بر اساس استعداد و حرکت در مسیر زندگی 
با توجه به استانداردهای راهنمایی و هدایت تحصیلی ـ حرفه ای به صورت منطقی 
یاری می رساند. چند رشته ای ها ممکن است با توجه به شرایط و امکانات منطقه ای 
هم خانواده، غیر هم خانواده، شایستگی های بزرگ مبتنی بر گروه های فرعی حرفه 
و شایستگی های طولی برای کسب کار باشد. گروه بندی تحصیلی ـ حرفه ای باعث 

شکل دهی هویت حرفه ای و تکوین آن در طول زندگی خواهد شد.
  رشته تحصیلی ـ حرفه ای

مجموعه ای از صالحیت های حرفه ای و عمومی است که آموزش و تربیت بر اساس 
آن اجرا و ارزشیابی می گردد.

  اهداف توانمندسازی
اهداف توانمندسازی اهدافی است که بر اساس شایستگی ها، استاندارد عملکرد و 
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اقتضائات یاددهی ـ یادگیری جهت کسب شایستگی ها توسط هنرجویان تدوین 
می گردد. اهداف توانمندساز با توجه به رویکرد شکوفایی فطرت شامل پنج عنصر: 
تعقل، ایمان، علم، عمل و اخالق و چهار عرصه ارتباط متربی با خود، خدا، خلق و 
خلقت است که با محوریت ارتباط با خدا تعریف، تبیین و تدوین می شوند. با توجه 
تعالی هویت  و  تکوین  فرایند  مهارتی  و  فنی و حرفه ای  تربیت  و  آموزش  اینکه  به 
حرفه ای متربیان است و هویت متربیان برایند نوع ارتباط آنان با خدا، خود، خلق و 
خلقت می باشد، بنابراین اهداف تربیت با توجه به این عرصه ها قابل تبیین خواهد 
بود، این عرصه ها به گونه ای جامع، یکپارچه و منطقی کلیه ساحت های تربیتی1 

را در برمی گیرد.
  یادگیری یکپارچه و کل نگر

یادگیری همه جانبه، یادگیری یک موضوع از ابعاد مختلف در برنامه درسی ملی به 
ارتباط عناصر اهداف درسی و تربیتی و عرصه های چهارگانه گفته می شود.

  یادگیری
از  است  ممکن  یادگیری  یادگیرنده،  رفتار  در  پایدار  نسبتاً  تغییرات  ایجاد  فرایند 
طریق تجربه عینی )از طریق کار، تمرین و ...(، به صورت نمادین )از طریق اشکال، 
یا به شیوه شهودی )ذهنی یا  اعداد و نمادها(، به شیوه نظری )توضیحات کلی( 

روحانی( صورت گیرد.
  فعالیت های یادگیری ساخت یافته

راهبردهای  انتخاب  بر  حاکم  اصول  اساس  بر  ساخت یافته  یادگیری  فعالیت های 
یاددهیـ  یادگیری در شاخه فنی و حرفه ای طراحی می گردد. در تدوین فعالیت های 
یادگیری در دروس مختلف شاخه فنی و حرفه ای بر اساس برنامه درسی ملی ایران و 
حوزه یادگیری کار و فناوری، دیدگاه فناورانه حاکم خواهد بود. انتخاب فعالیت های 
یاددهی ـ یادگیری در فرایند آموزش به کمک مواد و رسانه های یادگیری به منظور 
و  درک  هنرجویان،  انگیزه  تقویت  قبیل  از  اصولی  اساس  بر  شایستگی ها  تحقق 
تفسیر پدیده ها در موقعیت های واقعی دنیای کار، فعال نمودن هنرجویان استوار 

است.
  محتوا

محتوای آموزشی مبتنی بر اهداف توانمندساز و فعالیت های یادگیری ساخت یافته 
می باشد. محتوا مبتنی بر ارزش های فرهنگی و تربیتی و سازوار با آموزه های دینی 

1ـ ساحت های تعلیم و تربیت بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، عبارت اند از: اعتقادی، 
عبادی و اخالقی، اجتماعی و سیاسی، زیستی و بدنی، زیباشناختی و هنری، اقتصادی و حرفه ای و 

علمی و فناورانه 
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از فرصت ها و تجربیات یادگیری است  و قرآنی، مجموعه ای منسجم و هماهنگ 
که زمینه شکوفایی فطرت الهی، رشد عقلی و فعلیت یافتن عناصر و عرصه ها را 
به صورت پیوسته فراهم می آورد. همچنین محتوا در برگیرنده مفاهیم و مهارت های 
اساسی و ایده های کلیدی مبتنی بر شایستگی های مورد انتظار از هنرجویان است 
نیازهای  با  تناسب محتوا  یافته های علمی و معتبر بشری می باشد.  از  برگرفته  و 
حال و آینده، عالیق، ویژگی های روانشناختی هنرجویان، انتظارات جامعه اسالمی 

و زمان آموزش از الزامات محتوا است.
  بسته تربیت و یادگیری

بسته تربیت و یادگیری، به مجموعه ای هماهنگ از منابع، مواد و رسانه های آموزشی 
اطالق می شود که در یک بستۀ واقعی یا به صورت اجزایی هماهنگ با نشان و برند 
قرار  استفاده  مورد  تحصیلی  پایه  چند  یا  یک  برای  و  تهیه  تولیدکننده  مؤسسه 
با  آموزشی  بسته   ،ICT و  نوین  فناور های  گسترش  با  حاضر  حال  در  می گیرد. 
نرم افزارهای آموزشی، لوح فشرده و سایت های اینترنتی تکمیل می شود. طراحی 

و تهیه بسته یادگیری بر اساس ماکت بسته تربیت و یادگیری انجام می پذیرد.
بسته تربیت و یادگیری می تواند شامل گستره ای از منابع و رسانه های آموزشی یا 
حاوی تعدادی کتاب و کتابچه، برگه های کار، لوح فشرده، فیلم آموزشی و حتی 
برخی وسایل کمک آموزشی و ابزارها باشد. در کنار بسته سخت افزاری، استفاده از 
امکانات نرم افزاری و اینترنت نیز می تواند به تکمیل یک بستۀ آموزشی کمک کند. 
منابع  و  اصلی  منابع  به دو گروه کلی شامل  را  یادگیری  و  تربیت  بسته  می توان 
راهنمای هنرآموز، کتاب درسی،  نمود. منابع اصلی شامل کتاب  تکمیلی تقسیم 

کتاب کار و کتاب ارزشیابی می شوند.
لذا بسته تربیت و یادگیری شامل اجزای زیر می باشد.

1ـ کتاب درسی
2ـ راهنمای هنرآموز

3ـ کتاب همراه هنرجو
4ـ کتاب کار 

5ـ نرم افزار هنرجو 
6 ـ فیلم هنرجو
7ـ شبیه سازها

8. فیلم هنرآموز
9ـ پوستر

10ـ ...
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کلیات و مفاهیم

 صدور بلیت و صورت وضعیت
فصل 1
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رئوس محتوافصلواحد یادگیریجلسه
زمان )ساعت(

عملینظری 

صدور بلیت و صورت 1
1وضعیت

تعریف سفر، سیستم های حمل و نقل، 
مسیر و مدهای سفر، استفاده از اتوبوس در 

سفرهای بین شهری
80

صدور بلیت و صورت 2
2وضعیت

بلیت، انواع بلیت، قیمت بلیت، بلیت اتوبوس 
40بین شهری، صدور بلیت اتوبوس بین شهری

04تشریح نرم افزار

صدور بلیت و صورت 3
2ـ3وضعیت

04انجام فعالیت عملی و ارزشیابی

مدارک سفر، مدارک وسیله نقلیه، کارت 
مشخصات وسیله نقلیه، معاینه فنی، بیمه 

خودرو، کارت فعالیت ناوگان عمومی
40

صدور بلیت و صورت 4
3وضعیت

30تشریح نرم افزار

05انجام فعالیت عملی و ارزشیابی

صدور بلیت و صورت 5
4وضعیت

مدارک راننده، گواهی نامه، کارت صحت 
و سالمت جسمی و روحی، کارت فعالیت، 

راننده، مدت کار
50

03ثبت مشخصات راننده

صدور بلیت و صورت 6
4ـ5وضعیت

04انجام فعالیت و ارزشیابی مرحله سوم

40صورت وضعیت، صدور صورت وضعیت

صدور بلیت و صورت 7
ثبت سرویس، ثبت مشخصات در صورت 5وضعیت

08وضعیت

صدور بلیت و صورت 8
انجام فعالیت عملی ـ ادامه و ارزشیابی 5وضعیت

04مرحله چهارم

ـ

جدول بودجه بندی
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فصل 1: صدور بلیت و صورت وضعیت

طرح درس
نمونه طرح درس به شرح زیر ارائه شده است که با کمک آن برای هر هدف تهیه 

شود.

فرایند صدور بلیت و صورت وضعیتهدف توانمندسازی

ابزار و تجهیزاتروش ارائهموارد قابل ارائهزمانبخش

10 % مقدمه
اهمیت و تعریف موضوع

مثال= اهمیت کنترل مدارک 
راننده و وسیله نقلیه

تکنیک ورود به مطلب
مثال:

ـ طرح پرسش و دادن فرصت 
برای پاسخ توسط هنرجو

ـ تأیید یا اصالح پاسخ توسط 
هنرآموز

تجهیزات  و  درسی  کتاب 
کتاب  در  شده  مشخص 

سی ر د

40 %سرفصل
1ـ معرفی و اهمیت هر کدام 

از مدارک
2ـ نحوه ثبت مدرک

از  استفاده  با  مطلب  ارائه  ـ 
مدارک تصویر  نمایش 

ـ طرح پرسش
ـ تشریح موضوع با استفاده از 

روش سخنرانی

کتاب درسی و تصاویر مدارک

45 %فعالیت

و  راننده  مدارک  کنترل  1ـ 
نقلیه وسیله 

نرم افزار  در  مدارک  ثبت  2ـ 
صدور بلیت و صورت وضعیت 

ـ مشاهده مدارک راننده
ثبت  و  سایت  در  حضور  ـ 
مشخصات راننده در نرم افزار 
صدور بلیت و صورت وضعیت

)رایانه  سخت افزار  مدارک، 
پرده  و  پروژکتور  ویدئو  و 
صدور  نرم افزار  و  نمایش( 

وضعیت صورت  و  بلیت 

نتیجه گیری از مطالب ارائه 5 %جمع بندی
شده و حضور در سایت

بحث کالسی در خصوص 
ماژیک و وایت بردیافته ها
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سفر

نمونه پاسخنامه برای سؤال1: تاکسی و مترو جهت انجام سفرهای درون شهری و 
اتوبوس و هواپیما جهت انجام سفرهای برون شهری.

سؤال2: از جمله آداب سفر1:
ـ آغاز سفر با نام و یاد خداوند متعال       ـ پرداخت صدقه قبل از حرکت

ـ کمک به همراهان و همسفران              ـ هم خرج و هم اتاق شدن با مسافران 
هم سطح خود                                          ـ داستن حلم، بردباری و صبر در مسافرت

ـ انتخاب توشۀ مناسب سفر                  ـ محافظت از نمازهای یومیه

کرده، سپس  آغاز  را  بحث  فرد  هر  روزانۀ  در خصوص سفرهای  پرسش  با طرح 
سفر  چند  مبدأ  و  مقصد  هدف،  بخواهید  هنرجویان  از  و  نمایید  تعریف  را  سفر 

ببرند. نام  را  خود 
را  نقل  و  حمل  مختلف  سیستم های  نقلیه  وسایل  بخواهید  هنرجویان  از  حال 

دهند. قرار  بحث  مورد  را  کدام  هر  معایب  و  مزایا  و  تقسیم بندی 
پاسخ نامه تشریحي در مورد فعالیت کالسی1:

مسیر و مدهای سفر

از هنرجو بخواهید با توجه به شکل 2ـ1 مسیرهای مختلف مدهای حمل و نقل را 
نام ببرد، سپس با توجه به مطالبی که تا اینجا ذکر شد مدهای سیستم حمل و نقل 

شهری و برون شهری را در جدول 1ـ1 و 2ـ1 نام ببرید.

پاسخ فعالیت 
کالسی2

حمل و نقل عمومی و نیمه عمومیحمل و نقل شخصی

مزایا

ترافیک و آلودگی  هوای، 
افزایش  کمتر،  ایمنی 
مصرف  انرژی، احتیاج 

به جای پارک دارد.

کاهش  بیشتر،  ایمنی  کمتر،  هوای  آلودگی  ترافیک و 
مصرف انرژی، هزینه کمتر، احتیاج نداشتن به جای پارک

معایب

آسایش  و  راحتی 
مکان  هر  در  بیشتر، 
و زمانی قابل استفاده 

باشد. می 

راحتی و آسایش کمتر، در هر زمان و مکانی قابل 
دسترس نیستند.

پاسخنامه 
فعالیت1

1ـ مفاتیح الجنان، شیخ عباس قمی، صفحه 613
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فصل 1: صدور بلیت و صورت وضعیت

1ـ از هر مدهای حمل و نقل زمینی، هوایی و دریایی بیشتر درچه مواردی استفاده 
می شود؟

2ـ هرکدام از مدهای زیر جزء کدام سیستم حمل و نقل می باشند؟ 
پاسخ: مترو، مونوریل، تراموا، BRT و قطارهای سریع السیر جز حمل و نقل همگانی 

محسوب می شوند. 
محسوب  همگانی  نیمه  نقل  و  حمل  جز  دربست  خودرو  و  ون  تاکسی،  آژانس، 

می شوند. 
٣ـ آیا در سایر کشورها نیز به منظور سفرهای برون شهری از اتوبوس استفاده می شود؟ 
پاسخ: خیر، در کشور ما به دلیل نبود زیرساخت های حمل و نقل ریلی و هوایی از 

اتوبوس بیشتر استفاده می شود. 
٤ـ آیا ایمنی قطار و هواپیما بیشتر از اتوبوس نیست؟ 

پاسخ: بله، بیشتر است اما دسترسی و هزینه کمتر باعث استفاده بیشتر اتوبوس در 
سفرهای برون شهری می شود. 

سؤاالت رایج
و پاسخ آنها

حمل و نقل هوایی
• حمل و نقل هوایی سریع ترین مدل حمل و نقل به شمار می آید. 

• در کنارحمل مسافر، برای جابه جایی کاالهایی با حجم کم یا گرانبها نیز 
از حمل و نقل هوایی استفاده می شود. 

• درمناطقی که دچار بالیای طبیعی مانند زلزله و سیل شده اند و یا مناطق 
کوهستانی و صعب العبور که دیگر مدهای حمل و نقل در دسترس نیستند 

می توان از حمل و نقل هوایی استفاده نمود. 

حمل و نقل دریایی
• هزینه حمل و نقل از طریق راه های آبی ارزان تر از حمل و نقل از 

جاده ای و هوایی می باشد. 
می شود  که حمل  باری  مقدار  است  این  روش  این  دیگر  امتیاز   •

است.  زیاد  نسبتًا 
• حمل و نقل دریایی ایمنی و ضریب اطمینان باالیی دارد و حمل و 
نقل کاال و مسافر بدون خطر و یا خطرات بسیار کمی انجام خواهد شد. 

حمل و نقل زمینی
که  است  فعالیت هایی  مجموعه  زمینی  نقل  و  حمل  از  منظور   •
به منظور جابه جایی فیزیکی کاال و مسافر برروی زمین انجام می شود. 
• حمل و نقل زمینی را می توان به حمل و نقل جاده ای، حمل و نقل 

ریلی تقسیم بندی نمود. 

مدل های 
اصلی 

حمل و نقل
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انواع بلیت

قیمت بلیت

با توجه به تصاویر از هنرجو بخواهید به پرسش های متن پاسخ دهد، سپس بلیت 
را تعریف نموده و انواع بلیت را نام ببرد. 

از هنرجویان بخواهید که آیا با موضوعاتی از قبیل تفاوت قیمت بلیت برای زمان ها، 
مسیرها و یا افراد مختلف توجه کرده اند؟ سپس با ذکر چند مثال: از قبیل افزایش 
قیمت بلیت اتوبوس در ایام تعطیالت عید، یا تخفیف بلیت اتوبوس بین شهری برای 

اطفال زیر 5 سال، مؤلفه های اصلی تفاوت قیمت بلیت را ذکر نماید. 

نمونه پاسخنامه: پاسخ فعالیت 
کالسی٣

ظرفیتقیمتنوع وسیلهساعتمقصدمبدأشرکت
شرکت سیروسفر 

پایانه جنوب
پایانه جنوب 

)تهران(
بی 9٭25 16:00کرمان

VIP
57500016

تعاونی شماره 15 
پایانه جنوب

پایانه جنوب 
)تهران(

وی آی پی 25 17:30کرمان
نفره

57000019

تعاونی شماره 15 
پایانه جنوب

پایانه جنوب 
)تهران(

اسکانیا 44 19:30کرمان
نفره

35000034

شرکت سیروسفر 
پایانه جنوب

پایانه جنوب 
)تهران(

بی 9٭25 19:30کرمان
VIP

57500019

تعاونی شماره یک 
ترمینال جنوب

پایانه جنوب 
)تهران(

57000022وی آی پی20:00کرمان

از جدول فوق می توان دریافت که قیمت بلیت اتوبوس های VIP )2٥نفره( بیشتر از 
اتوبوس های معمولی )٤٤نفره( است، از دیگر نکاتی که باید ذکر شود افزایش قیمت 

بلیت در عید نوروز، تخفیف می باشد. 

اتوبوس در سفرهای برون شهری در کشورمان را  استفاده از جدول 3ـ1، اهمیت 
دهید.  توضیح 

استفاده از اتوبوس در سفرهای بین شهری
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فصل 1: صدور بلیت و صورت وضعیت

صدور بلیت اتوبوس بین شهری

مشخصات سرویس شامل: شماره سرویس، مبدأ مقصد 1، مقصد 2، تاریخ حرکت، 
ساعت حرکت 

هزینه های سرویس: بهای بلیت، بهای بلیت مقصد 2، عوارض، بیمه، خدمات ویژه 
مشخصات مشتری شامل: نام مسافر، شماره شناسنامه یا گذرنامه، شماره بلیت، 

تعداد و شماره صندلی، محل و تاریخ صدور بلیت، بهای کل، متصدی 
نام شرکت مسافربری

پاسخ فعالیت 
کالسی٤

بلیت اتوبوس برون شهری

1ـ آیا انواع دیگر بلیت نیز وجود دارد؟
پاسخ: بله، ولی به دلیل اینکه در کشور ما کمتر استفاده می شوند در اینجا ذکر نگردیده اند. 

برای مثال می توان )E ـ ticket, WAP page ticket )ticket  ـsms اشاره کرد.
2ـ مزایا و معایب هر کدام از انواع بلیت چیست؟

پاسخ: در صفحۀ بعد

سؤاالت رایج

با نشان دادن تصویر یک بلیت از هنرجویان بخواهید چه اطالعاتی را می توانند از 
بلیت استخراج نمایند. 

است  ممکن  تعاونی  هر  در  که  مطلب  این  ذکر  و  بلیت  تصویر  دادن  نشان  با 
صورتی که  در  باشد،  داشته  وجود  مختلف  مقصدهای  برای  مختلف  سرویس های 
بخواهیم برای هر سرویس تعدادی بلیت به صورت دستی صادر نماییم باید وقت و 
هزینه زیادی صرف نماییم. حال نظر هنرجویان را دربارۀ راه حل این مسئله جویا 

دهید.  توضیح  را  نرم افزار  منوهای  شوید. سپس 
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معایبمزایااعتبار سنجینوع بلیت

پانچ مکانیکی یا بلیت کاغذی
الکترونیکی

تهیه ارزان
استفاده آسان

هزینه های استفاده 
کم

آسیب پذیری، جعل, 
بودن  استفاده  غیرقابل 
استفاده کنندگان  برای 
مترو، نبود امکان ردیابی و 
زمان ورود و خروج مسافر

کارت خوان بلیت مغناطیسی
تماسی

نسبت به بلیت 
کاغذی با   دوام تر 

است. ضخیم وسبک 
امکان جمع آوری 

اطالعات ، تهیه ارزان

یا  و  شکستگی  احتمال 
با  تماس  با  شدن  خراب 
دارد  کارت خوان  امکان 
در  مغناطیس  قطعه 
... دچار  نتیجه  تماس و 

شود. آسیب 

کارت های 
هوشمند

کارت های 
هوشمند 

تماسی

قرار دادن 
درون دستگاه 

کارت خوان

آسان  اعتبارسنجی 
جمع آوری  راحت؛  و 
مربوط  اطالعات 
مسافر  جریان  به 
بهینه سازی  به منظور 
استفاده  سیستم؛  
)از  منظوره  چند 
می توان  کارت  یک 
به منظور   پارک خودرو، 
 .... و  کتابخانه  خرید، 

نمود.( استفاده 

هزینه تهیه زیاد؛
زمان استفاده کارت های 

تماسی نسبت 
به کارت های غیرتماسی 

بیشتر است.

کارت های 
هوشمند 
غیرتماسی

خواندن اطالعات 
بدون تماس 
با استفاده 

 remote از
scanning

٣ـ آیا مجاز به صدور برای اتباع خارجی هستیم؟
پاسخ: بله، اما به منظور صدور بلیت برای آنها باید مدارک آنها را رؤیت نمود.

٤ـ  انواع روش های صدور و شارژ بلیت چیست؟
الف(روش اینترنتی

بدون  که  است  ماشینی   :)Ticket Vending Machine(  TVM دستگاه  ب( 
نماید. ارائه  را  بلیت  است  قادر  متصدی  حضور 

ج( توسط متصدی 
٥ـ قیمت بلیت توسط چه سازمانی تعیین می شود؟

به  و  تعیین  جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  سازمان  توسط  سال  هر  بلیت  قیمت 
می شود.  ابالغ  شرکت ها 

سؤاالت رایج
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فصل 1: صدور بلیت و صورت وضعیت

با ذکر این مطلب که هر شرکت مسافربری باید از راننده و وسیله نقلیه حائز شرایط 
این  را درباره چگونگی کنترل  نظر هنرجو  و  را شروع کرده  نماید بحث  استفاده 

شرایط توسط شرکت مسافربری سؤال نمایید. 

مدارک وسیله نقلیه

کارت مشخصات وسیله نقلیه

با مطرح کردن این موضوع که آلودگی هوا ناشی از دود وسایل نقلیه و تصادفات هر 
ساله جان هزاران نفر از هم وطن هایمان را می گیرد که بخش زیادی از آن به دلیل 
وجود خودروهایی است که دارای استانداردهای مناسب نمی باشند. نظر هنرجویان 

را در این باره جویا شوید، سپس تصویر معاینه فنی را در اختیار آنها قرار دهید.

معاینه فنی

ارزشیابی مرحله اول
با توجه به اصول حاکم بر ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی مورد اشاره در بخش 

کلیات، ارزشیابی های مرحله ای و ارزشیابی شایستگی ها را انجام دهید.

نمرهشاخص استاندارد عملکردنتیجه مورد انتظارموارد ارزشیابیردیف

1

کنترل مدارک 
مسافر و ثبت 
مشخصات 

مسافر

مشخصات  ثبت  و  مدارک  کنترل 
مسافر در نرم افزار، کنترل مدارک و 
عدم ثبت مشخصات به علت ناقص 
بودن مدارک، کنترل مدارک و عدم 

توانایی در ثبت مشخصات

ثبت  و  مدارک  کنترل 
با  مطابق  مسافر  مشخصات 
کنترل  نرم افزار،  دستورالعمل 
مدارک و عدم توانایی در ثبت 
نرم افزار در  مسافر  مشخصات 

2

0/5

توانایی در چاپ چاپ بلیت٣ بلیت، عدم  چاپ 
بلیت

از  استفاده  با  بلیت  چاپ 
ر فزا ا نرم 

0/5

پس از انجام فعالیت کارگاهی، از هر هنرجو به صورت انفرادی و مطابق جدول 
فوق ارزشیابی به عمل آید. زمان الزم برای هر هنرجو تقریباً 10 تا 15 دقیقه 

در نظر گرفته شود. 

با نشان دادن تصاویر کارت مشخصات وسیله نقلیه، اهمیت استفاده از این کارت را 
جهت ثبت همه وسایل نقلیه و خرید و فروش خودرو ذکر نموده سپس اطالعات 

این کارت را ذکر نمایید.
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بیمه خودرو
تصادفات جاده ای ساالنه هزینه های زیادی را به افراد مختلف تحمیل می کند، این 
هزینه ها می تواند فشار مالی زیادی را به این افراد و جامعه وارد کند، لذا می توان از 
بیمه به عنوان راهکاری جهت جبران این هزینه ها استفاده نمود. از هنرجو بخواهید 
که انواع خسارت های ناشی از تصادف را نام ببرد و در ادامه ضمن ذکر این مطلب 
که می توان این خسارت ها را به سه گروه خسارت های اتومبیل، راننده و شخص 

ثالث تقسیم بندی کرد، انواع بیمه را نام ببرید.

ثبت مشخصات وسیله نقلیه
به منظور صدور صورت وضعیت که هدف نهایی این فصل است بایستی مشخصات 
وسیله نقلیه در نرم افزار صدور بلیت و صورت وضعیت مطابق با دستورالعمل موجود 
در کتاب درسی ثبت شود، بنابراین توضیحات الزم در مورد نحوه ثبت مشخصات 

وسیله نقلیه را به هنرجویان بدهید.
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فصل 1: صدور بلیت و صورت وضعیت

1  آیا به هنگام فروش خودرو کارت شناسایی خودرو تغییر می کند؟
نقلیه  وسیله  پالک  و  شناسنامه  کارت،  خودرو،  فروش  و  خرید  هنگام  به  پاسخ: 

نمی کند. تغییر  خودرو  شناسایی  شماره  ولی  می شوند  عوض 
2  شماره شناسایی خودرو حاوی چه اطالعاتی می باشد؟

پاسخ: 

٣ شماره شناسایی خودرو در چه قسمت هایی از خودرو قابل مشاهده است؟
روی  بر  یا  و  راننده  جلو سمت  لبه شیشه  زیر  می توان  را  کد  این  معموالً  پاسخ: 

کرد. مشاهده  راننده  کنار  در  چارچوب 
کنترل  را  نقلیه  ایمنی وسایل  و  آالیندگی  اساسی،  بر چه  فنی  معاینه  مراکز   ٤

می نمایند؟
توسط  خودروها  ایمنی  و  آالیندگی  سنجش  جهت  مناسب  آزمایش های  پاسخ: 
وزارت کشور تعیین می شود که دستورالعمل این آزمایشات در سامانه یکپارچه 

می باشد. دسترس  در   barchasb.org آدرس  به  ایران  فنی  معاینه 
٥ چگونه از بیمه نامه شخص ثالث استفاده می شود؟

پاسخ: در صورت وقوع تصادف یکی از برگ های بیمه نامه جدا و ضمیمه گزارش 
می شود. انتظامی  مقام های 

6 چه عواملی بر مقدار حق بیمه شخص ثالث تأثیرگذارند؟
بیمه  تعهدات  میزان  از:  عبارت اند  ثالث  شخص  بیمه  حق  تعیین  بر  مؤثر  عوامل 
و  تخفیفات  کاربری خودرو،  بیمه،  راننده(، مدت  و حوادث  مالی  )جانی،  تعهدات 
در  بار  ظرفیت  و  موتورسیکلت  و  سواری  خودروهای  در  سیلندر  تعداد  جرایم، 

بارکش. خودروهای 

سؤاالت رایج

شماره سریال
شماره اسمبل خط

سال ساخت
کد کنترلی

تیپ خودرو
کد کارخانه

کشور سازنده
منطقه

L T S N6 7844 68 138894

L6T7844S68N138894

VIS
Part Three

VDS
Part Two

WMI
Part One
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ارزشیابی مرحله دوم

گواهی نامه

با طرح این موضوع که رانندگان بخش مسافربری بیشتر در معرض خطر تصادف 
هستند و به همین دلیل رفتار، سالمت و مدت زمان رانندگی آنها نسبت به سایر 
رانندگان باید بیشتر مورد بررسی و توجه قرار گیرد، از هنرجویان بخواهید در مورد 

چگونگی کنترل رفتار، سالمت و مدت کار رانندگان نظر دهند.

کارت صحت و سالمت جسمی و روانی

پس از انجام فعالیت کارگاهی، از هر هنرجو به صورت انفرادی و مطابق جدول 
فوق ارزشیابی به عمل می آید. زمان الزم برای هر هنرجو تقریباً 10 تا 15 دقیقه 

در نظر گرفته شود.

نمرهشاخص استاندارد عملکردنتیجه مورد انتظارموارد ارزشیابیردیف

کنترل مدارک 1
وسیله نقلیه

کنترل مدارک و 
تعیین کفایت و 

اعتبار مدارک 

عدم توانایی در 
کنترل مدارک

کنترل مدارک وسیله نقلیه و تعیین 
کفایت و اعتبار بر اساس اطالعات 

مندرج در کتاب درسی
و  نقلیه  وسیله  مدارک  کنترل 
تعیین عدم کفایت و اعتبار وسیله 

نقلیه 
عدم توانایی در کنترل مدارک

 1/5

1/5

ـ

ثبت مشخصات 2
وسیله نقلیه

درج مشخصات وسیله 
نقلیه بدون خطا

مشخصات  درج  عدم 
نقلیه وسیله 

ثبت مشخصات وسیله نقلیه در 
دستورالعمل  با  مطابق  نرم افزار 

نرم افزار
عدم توانایی ثبت مشخصات وسیله 

در نرم افزار

1/5

ـ

چون سالمت این گروه از رانندگان بیشتر در معرض خطر می باشد، بنابراین سالمت آنها 
باید در فواصل زمانی کوتاه تری کنترل شود.

پاسخ فعالیت 
کالسی٥
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فصل 1: صدور بلیت و صورت وضعیت

کارت فعالیت راننده
با ذکر این مطلب که رانندگان بخش عمومی )مانند سایر شغل ها( باید مجوزهای 
الزمه را از سازمان های متولی دریافت کنند،  از هنرجو درباره سازمان راهداری 
و حمل و نقل جاده ای به عنوان سازمان متولی صدور کارت فعالیت سؤال نمایید. 
برای دریافت این کارت، راننده باید بعد از تکمیل مدارک مورد نیاز از جمله: کارت 
سالمت و عدم سوء پیشینه، گواهی نامه معتبر متناسب با وسیله نقلیه به اداره کل 

حمل و نقل استان مراجعه نماید.

مدت کار و ثبت مشخصات راننده

به  انحراف  و  غیرمجاز  همراه سرعت  به  خواب آلودگی  و  اینکه خستگی  مورد  در 
رانندگان بخش مسافربری  و  به شمار می روند،  بروز تصادف  اصلی  عامل  چپ 3 
)به دلیل نوع کارشان(، تحت فشار کاری زیادی هستند به همین دلیل الزم است 
چاره ای اندیشیده شود تا آنها با رانندگی بیش از حد، جان خود و مسافران را به 
خطر نیندازند. همچنین مدت زمانی که راننده اتوبوس مجاز به رانندگی می باشد، 

در کالس بحث کنید.
از دفترچه مدت کار و ثبت سرعت جهت کنترل  شایان ذکر است که هم اکنون 
سازمان  بخشنامه  اینکه طبق  به دلیل  ولی  می شود  استفاده  رانندگی  زمان  مدت 
راهداری و حمل و نقل جاده ای این امر خالف قانون است، از ذکر این مطلب در 
کتاب خودداری شده است. طبق قانون باید از دستگاه تاخوگراف جهت ثبت سرعت 

و مدت زمان استفاده شود.

T=x/v=1212÷7٥=16/2 hr
افزوده شود که در مجموع 17 ساعت  نیز  باید ٤0 دقیقه توقف  این مقدار  به 

باشد. داشته  وجود  راننده  دو  باید حداقل  اتوبوس  این  در  بنابراین  می شود 

پاسخ فعالیت 
کالسی6
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نادرستدرست

یک راننده پایه سوم می تواند موتورسیکلت براند.

یک فرد باالی 20 سال می تواند راننده مینی بوس باشد.

برای دریافت گواهی نامه پایه یکم ابتدا باید گواهی نامه پایه سوم 
را اخذ نمود.

یک راننده اتوبوس می تواند فاصله زاهدان تا تبریز را در طول 7 
شبانه روز بپیماید.

جهت اخذ کار هوشمند راننده باید تنها دارای گواهی نامه باشد.

مرجع صدور کارت هوشمند راننده راهنمایی و رانندگی است.

تنها داشتن گواهی نامه پایه یکم جهت رانندگی اتوبوس کافی است.

پاسخ
 فعالیت 7

ارزشیابی مرحله سوم
با توجه به فعالیت های کارگاهی 4 و 5 ارزشیابی مرحله سوم را انجام دهید.

موارد ردیف
شاخص استاندارد نتیجه مورد انتظارارزشیابی

نمرهعملکرد

کنترل مدارک 1
راننده

کنترل مدارک و تعیین 
صالحیت

عـدم تـوانایی در کنترل 
مدارک راننده

  کنترل مدارک راننده و تعیین 
صالحیت راننده بر اساس مدارک 

معتبر
عدم  و  راننده  مدارک    کنترل 

راننده  مدارک  کفایت 
   عدم توانایی در کنترل مدارک 

و تعیین صالحیت راننده

1/5

1/5

ـ

ثبت مشخصات 2
راننده

راننده  مشخصات  درج 
خطا بدون 

عـدم تـوانـایی در ثبت 
راننده مشخصات 

راننده    در  مشخصات  ثبت 
نرم افزار مطابق با  دستورالعمل 

نرم افزار
عدم توانایی ثبت مشخصات 

راننده در نرم افزار

1/5

ـ
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فصل 1: صدور بلیت و صورت وضعیت

صورت وضعیت

ابتدا توضیح دهید که سازمان ها و افراد مختلفی از جمله شهرداری، سازمان  در 
راهداری و حمل و نقل جاده ای، بیمه، شرکت مسافربری و راننده در جابه جایی 
مسافر )با اتوبوس بین شهری( نقش دارند، و هرکدام از این مؤسسات احتیاج به 
اطالعاتی درباره مشخصات سرویس و مسافران دارند. سپس ضمن معرفی صورت 
از آن به منظور تکمیل اطالعات برای  باید  وضعیت به عنوان فرمی که مؤسسات 
شرکت مسافری، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و شهرداری و بیمه استفاده 

نمایند توضیحات الزم را ارائه دهید.

اطالعات مندرج در صورت وضعیت

از این مؤسسات به بخشی از اطالعات سرویس  با اشاره به این نکته که هرکدام 
به  را  وضعیت  صورت  یک  مختلف  نسخه های  تصاویر  دارند،  احتیاج  مسافران  و 
هنرجویان نشان دهید و بخواهید اطالعات مندرج در هرکدام از نسخه ها را ذکر 

نمایند.

رانندگان
نام و نام خانوادگی، استان محل سکونت، شماره و محل صدور 

گواهی نامه، شمارۀ شناسنامه، شمارۀ کارت هوشمند، شمارۀ بیمه، تاریخ 
اعتبار کارت سالمت و تاریخ اعتبار کارت هوشمند

وسیله 
نقلیه

شمارۀ پالک، سری پالک، محل شماره گذاری، نوع ناوگان، شمارۀ 
بیمه نامه شخص ثالث، ظرفیت، تاریخ اعتبار معاینه فنی و شمارۀ کارت 

هوشمند

نام و نام خانوادگی، شمارۀ بلیت، کرایه، شمارۀ صندلیمسافرین

مبدأ حرکت، ساعت حرکت، مقصدهای میانی، نام و کد شرکت طرف سرویس
قرارداد در مقصد

شرکت 
مسافربری

نام شرکت مسافربری، کد فعالیت، نشانی، تلفن

گزارش 
مالی

تعداد کل مسافران، کل کرایه، کرایه توشۀ اضافی، حق کمیسیون 
شرکت مسافربری، عوارض شهرداری، مبلغ بیمه سرنشین، پرداختی 

خالص به راننده

پاسخ فعالیت 
کالسی8



24

توضیح دهید که از صورت وضعیت باید برای حمل و   نقل مسافر توسط همه وسایل 
مسافربری از جمله تاکسی بین شهری، اتوبوس دربستی، و یا مینی بوس استفاده 

شود، از آنها بخواهید انواع صورت وضعیت را نام ببرند.

موارد ردیف
نمرهشاخص استاندارد عملکردنتیجه مورد انتظارارزشیابی

1
ثبت 

مشخصات 
سرویس

ثبت سرویس، عدم ثبت 
سرویس

ثبت کامل مشخصات سرویس 
در نرم افزار

عدم توانایی در ثبت مشخصات

1

ـ

2

ثبت 
مشخصات 

صورت 
وضعیت

جایگذاری مشخصات 
سرویس، وسیله نقلیه، 

راننده در نرم افزار صدور 
صورت وضعیت

عدم توانایی در جایگذاری 
مشخصات در نرم افزار 
صدور صورت وضعیت

کامل  مشخصات  جایگذاری 
سرویس، وسیله نقلیه و راننده در 
وضعیت  صورت  صدور  نرم افزار 
نرم افزار دستورالعمل  با  مطابق 

عدم توانایی در جایگذاری  
مشخصات

1/5

ـ

3

چاپ 
مشخصات 
در صورت 

وضعیت

چاپ صورت وضعیت
عدم چاپ صورت وضعیت

چاپ صورت وضعیت بر اساس 
مشخصات ثبت شده به صورت 

کامل
عدم توانایی در چاپ صورت  

وضعیت

0/5

ـ

صدور صورت وضعیت

به طور  برای هنرجویان،  نرم افزار صورت وضعیت  در مورد چگونگی ثبت اطالعات در 
مختصر توضیح دهید و سپس براساس مراحل تعیین شده در کتاب درسی انجام دهید 
بدین منظور از هنرجویان بخواهید با حضور در کارگاه و ایفای نقش، صورت وضعیت را 
صادر کنند. در مراحل قبل اطالعات راننده )در قسمت مدارک راننده(، وسیله نقلیه )در 
قسمت مدارک وسیله نقلیه( و مسافران )در قسمت صدور بلیت( در نرم افزار ثبت شده اند 
را در صورت  را ثبت نموده، سپس اطالعات فوق  این مرحله مشخصات سرویس  در 

وضعیت درج نموده و اطالعات را در صورت وضعیت خام چاپ نمایید.

ارزشیابی مرحله چهارم
با توجه به کار عملی صفحه 35 کتاب ارزشیابی مرحله چهارم را انجام دهید.
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فصل 1: صدور بلیت و صورت وضعیت

اصول حاکم بر ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی در آموزش فنی و 
حرفه ای 

ارزشیابی باید واجد حداقل روایی )یعنی اندازه گیری باید استاندارد عملکرد حرفه ای 
انتخاب شده را اندازه گیری کند( و پایایی باشد )یعنی بتواند این استانداردها را به 
صورت یکنواخت و ناوابسته به یک مکان و یا دستگاه خاص ارزشیابی کند(. اگر 
ابزار ارزشیابی در سطح منطقه درست می شود ـ براساس استانداردهای محلی و 
یا ملی و یا بانک سئواالت امتحان ـ و نتایج نیز دارای اعتبار وسیع باشند. ضروری 
است کارشناسان مراکز ملی سنجش و هنر آموزان منطقه، آموزش های کافی در 
زمینه مدیریت و طراحی ارزشیابی را دیده باشند. اگر ابزارهای ارزشیابی استاندارد 
شده به صورت متمرکز تدوین شوند، الزم است این کار توسط متخصصان ارزشیابی 
افرادی که استانداردهای حرفه را تدوین کرده اند صورت پذیرد. خطا  با کمک  و 
بود.  خواهد  بسیاری  منفی  اثرات  دارای  ملی  آزمون های  واعتبار  روایی  مقدار  در 
تحقق  بر  ناظر  حرفه ای  و  فنی  شاخه  در  تربیتی  و  تحصیلی  پیشرفت  ارزشیابی 
شایستگی ها و دستیابی به سطوح شایستگی ها و صالحیت حرفه ای ملی ایران به 

شرح زیر می باشد:
1 تنوع ابزارها و روش ها در بهره گیری از شایستگی ها در موقعیت 

و  حرفه ای  شایستگی های  و  تحصیلی  پیشرفت  سنجش  جهت  روش  و  ابزارها  ـ 
بود خواهد  متنوع  عمومی 

ـ مالک کسب شایستگی های حرفه ای استاندارد ارزشیابی حرفه مبتنی بر استاندارد 
عملکرد حرفه تکلیف کاری

2 شواهد کافی و متنوع برای قضاوت 
ـ ارزشیابی به صورت مستمر و عملکردی مبتنی بر عمل خواهد بود. مالک گذر از 
دوره کسب استاندراد شایستگی حرفه ای وعمومی کسب مدرک براساس صالحیت 

خواهد بود.
٣ ارزشیابی متنوع و مستمر با توجه به یادگیری هر یک از هنرجویان

ـ استفاده از واقعیت های دنیای کار و تجربه ارزشیابی حرفه به ارزشیابی گروه کاری 
و ارزشیابی.

٤ خود آگاهی و خود ارزیابی در دست یابی به سطوح شایستگی باالتر 
ـ در ارزشیابی شایستگی عمومی و حرفه  10 الی 20 درصد قضاوت توسط هنرجو 
انجام خواهد پذیرفت . تکالیف کاری همراه با سطح بندی شایستگی های حرفه ای 

و عمومی.
٥ عدم استفاده از شرایط اضطراب آور 

ـ شرایط ارزشیابی مبتنی بر شرایط ذکر شده در استاندارد ارزشیابی باشد.
ـ منصفانه باشد
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6 مشارکت سایر هنرجویان و والدین در سنجش)ارزیابی همتا1(
ـ استفاده ازگروه هنرجویان برای سنجش قضاوتی درفرآیندهای ساخت، طراحی، 

تعمیر، نصب، تحلیل، اپراتوری.
7 حفظ نقش مدرسه و هنرآموز در ارزشیابی 

ـ ارزشیابی نهایی گروه کاری توسط تیمی از هنرآموز انجام می شود.
8 نتیجه محور و فرآیند محوری 

ـ استاندارد عملکرد تکالیف کاری به عنوان نتیجه فرآیند یاددهی ـ یادگیری تلقی 
می شود. برخی از نتایج باید در دنیای کار )کارآموزی( ارزشیابی شوند.

ـ به کار گیری ارزشیابی فرآیند محور در کسب شایستگی ها
9 کارگروهی و حل مسأله 

حل  جهت  جدید  موقعیت های  و  کارگروهی  بستر  در  ارزشیابی  فرآیند  اجرای  ـ 
زندگی. در  مسأله 

10 ارزشیابی بعنوان بخش جدایی ناپذیر از فرآیند یاددهی ـ یادگیری 
ـ ارزشیابی پیشرفت تحصیلی قبل از ارزشیابی مبتنی بر استاندارد عملکرد اتفاق 

خواهد افتاد.
11 تکالیف عملکردی در سنجش 

ـ ارزشیابی و سنجش مبتنی بر واقعیات و شرایط موجود در استاندارد ارزشیابی 
خواهدبود. حرفه 

12  کسب کلیه شایستگی جهت اخذ صالحیت
زمانی که یک هنرجو شایسته دریافت مدرک صالحیت حرفه ای می گردد که  ـ 
در تمامی پودمان ها گواهینامه شایستگی دریافت کرده باشد. و در پودمان زمانی 
گواهینامه شایستگی دریافت می کند که در تمامی کارها، شایستگی انجام کار را با 

توجه به استاندارد عملکرد داشته باشند.

)Performance Standard(استاندارد عملکرد 
آن  است.  استوار  عملکرد  استاندارد  براساس  کار  دنیای  حرفه ای  شایستگی های 
را  شغل  یا  حرفه  یک  در  کار  یک  انجام  برای  قبول  قابل  و  شده  شناخته  سطح 
استاندارد عملکرد آن کار می نامند. معموالً در استاندارد عملکرد شرایط انجام کار، 
عملکرد و معیار ارزیابی  آورده می شود )رجوع به نمون برگهای ارزشیابی در انتهای 

مقاله(. در ادامه نمونه هایی از استاندارد عملکرد آورده شده است:

1ـ ارزیابی های همتا که بیشتر در حوزۀ آموزش هنر تحت عنوان ژوژمان انجام می شود از این نوع 
است. به طور کلی در آن دسته از ارزیابی هایی که احساس معیار ارزیابی است، برای حفظ روایی به 

صورت ارزیابی همتا انجام می شود. 
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نمونه1: استاندارد عملکرد جهت انجام کار»بررسی پمپ ها و سیاالت« در حرفه 
مکاترونیک:

بررسی پمپ ها و سیاالت طبق چک لیست به طوری که پمپ ها طبق مشخصات 
کارکرده و لزجت و سطح روغن طبق مشخصات سازنده باشد .

نمونه 2 : استاندارد عملکرد جهت انجام کار»  رسم مدارها و نقشه های الکتریکی با 
رایانه« در حرفه برق کار ماهر:

رسم نقشه های مدارهای فرمان با نرم افزار نقشه کشی و در فرمت برداری به نحوی 
 IEC که مطابق با نقشه دستی موجود بوده و عالئم به کار رفته در آن با استاندارد

مطابق باشد.
نمونه ٣ : استاندارد عملکرد جهت انجام کار»اجرای عملیات اولیه تراشکاری« در 

حرفه ماشین کار عمومی:
اجرای عملیات اولیه تراشکاری )روتراشی ـ پله تراشی ـ پیشانی تراشی( با استفاده 
از ماشین تراش و ابزارهای تراش به صورتی که قطعه کار با دقت ابعادی با تلرانس 

mm1/0± و پرداخت سطح Ra1/6 حاصل شود.

ابزارهای سنجش شایستگی:
ـ آزمون )شفاهی، کتبی(: شامل صحیحـ  غلط، جورکردنی، چند  گزینه ای، تشریحی، 
کوته پاسخ و .... این آزمون ها برای حوزه شناختی متناسب با سطح شایستگی مورد 

انتظار انتخاب می شوند.
ـ سنجش عملکردی شامل کتبی عملکردی، سنجش شناسایی، شبیه سازی شده، 

نمونه کار، پروژه های طوالنی مدت، سنجش 360 درجه ای و ...
ـ سنجش مشاهده ای: شامل سنجش بر اساس فهرست وارسی، مقیاس های درجه بندی، 

واقع نگاری و ...
با مقیاس  ـ سنجش عاطفی: شامل پرسش نامه، تفکیک معنایی، سنجش نگرش 

مصاحبه لیکرت، 
ـ سنجش تکمیلی: مصاحبه با کارفرما، مشاهده در حین کار، سنجش پیرو و ... این 
نوع سنجش برای اطمینان از شایستگی مورد نظر در محیط کار واقعی استفاده 

می شود. )در کارآموزی و کارورزی مورد استفاده قرار می گیرد(
نوع  این   ... و  درجه ای   360 کارپوشه،  شامل  )ترکیبی(:  جانبه  همه  سنجش  ـ 

می شود. استفاده  یادگیری  حوزه های  کلی  سنجش  برای  سنجش ها 
از آنجا که شما بر مبنای تجارب گذشته، با ابزارهای ارزشیابِی اهداِف دانشی آشنا 
هستید، در جدول 1 برخی از ابزارهای ارزشیابی مؤلفه های شایستگی در اهداف 

مهارتی )شامل تفکر و عمل( و اهداف نگرشی)شامل ایمان و اخالق( آمده است.
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جدول 1ـ برخی از ابزارهای ارزشیابی مؤلفه های شایستگی

ابزارهای اندازه گیری و سنجش مهارت )تفكر(

مهارت های شناختی

بعد دانش و 
 آفریدنارزشیابی کردنتحلیل کردنبه کار بستنمهارت شناختی

الف:

دانش امور واقعی
 +×

ب: دانش 
×مفهومی

+
▲ 

▲▲

ج:

دانش روندی
 +

د:

دانش فراشناختی
●

ابزارهای اندازه گیری و سنجش مهارت )عمل( 

عادی شدنهماهنگی حرکتدقتاجرای مستقلتقلید

●●●●●

ابزارهای اندازه گیری و سنجش نگرش )باور و اخالق حرفه ای(

تبلورسازمان بندیارزشگذاریواکنشدریافت

●●●◊●◊●
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ابزارهای آزمون و سنجش:
+ آزمون صحیح   ـ    غلط  × آزمون جور کردنی  آزمون  تشریحی             آزمون  کوته    ـ   پاسخ       
■روبریک             چند گزینه ای    مشاهده             سنجش عملکردی     کارپوشه 
کار   نمونه  شفاهی   ♦پرسش  ◊       مصاحبه  مفهومی  ▲نقشه  وارسی  فهرست   ●
پروژه   آزمون360 درجه گزارش پژوهش موردی  محک زنی ارائه               

خودسنجی  کارگروهی  نقش  ایفای 

محتوای مورد ارزشیابی 
ارزشیابی در حرفه باید شایستگی انجام کار براساس استاندارد عملکرد را سنجش نماید. 
این شایستگی ترکیبی از دانش،مهارت و نگرش می باشد. با توجه به استانداردهای 
حرفه ای و شرایط ارائه آموزش ها، شایستگی های مورد ارزیابی به صورت های گوناگون 
خواهند بود. ارزشیابی ممکن است عالوه بر ارزشیابی مهارت ها و شایستگی هایی که 
مستقیماً با حرفه فرد در ارتباط هستند، مهارت های دیگری رانیز اندازه گیری کند 
و به آن ها مهارت های محوری می گویند: این مهارت ها عبارتند از سواد و حساب، 
مهارت های زندگی شامل مهارت های اجتماعی و شهروندی، مهارت های عام کاریابی 
مانند ارتباطات و تصمیم سازی و براساس حرفه فرد مهارت های مدیریت و کارآفرینی. 
لذا ارزشیابی به صورت کل نگر می باشد به طوری که شایستگی های فنی و غیرفنی در 

تحلیل کارها مورد توجه قرار خواهد گرفت.

مقیاس بندی و نمره دهی شایستگی
مبتنی  متوسطه  دوم  دوره  آموزشی  جدید  نظام  در  تحصیلی  پیشرفت  ارزشیابی 
بر شایستگی است. هدف نهایی ارزشیابی مبتنی بر شایستگی، یادگیری و کسب 
توانایی انجام کار در شغل و حرفه است. هر درس از چند پودمان و هر پودمان از 
یک یا چند واحدهای یادگیری )تکالیف کاری(  تشکیل شده است که هنرجویان 
در فرآیند یادگیری بایستی در انجام آن ها  شایستگی الزم را کسب نمایند. حداکثر 
نمره هر پودمان و واحد یادگیری  4 نمره دارد و نمره دهی آن  شامل دو بخش 
ارزشیابی فرآیندی یا مستمر)1 نمره( و نتیجه ای یا پایانی )3 نمره( است. هنرجویان 
برای کسب شایستگی در واحد یادگیری بایستی حداقل  نمره 2 را از ارزشیابی 
پایانی کسب نمایند تا در آن واحد یادگیری شایستگی الزم را کسب نمایند. حداقل 
برای هنرجویان  یادگیری  برای کسب شایستگی واحدهای  امکان جبران  بار  یک 
وجود دارد. نمره هر درس از میانگین نمرات پودمان )که هر پودمان میانگین نمرات 

یک یا چند واحد یادگیری است( تشکیل می گردد.  
در ارزشیابی مستمر هنرآموزان گرامی می توانند بر اساس ارزشیابی مراحل انجام 
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نمایند.  نمره دهی  یادگیری  ـ  یاددهی  فرآیند  به  توجه  با  و  درسی  کتاب  در  کار 
می شود.  انجام  درسی  کتاب  در  شده  بیان  برگ  نمون  اساس  بر  پایانی  ارزشیابی 
در سنجش واحد یادگیری شایستگی فنی، غیر فنی، ایمنی و بهداشت و توجهات 

می گیرند.  قرار  سنجش  مورد  توأمان  زیست محیطی 
در انجام تکلیف کاری یا واحدهای یادگیری برخی از مراحل بسیار مهم و حیاتی )از 
جمله رعایت ایمنی و بهداشت و شایستگی های غیرفنی(  لذا برای قبولی بایستی 
در آن مرحله نمره 2 را اخذ نمایند در غیر این صورت نمره پایانی واحد یادگیری   1  
نمره  نمی نماید.  کسب  را  شایستگی  یادگیری  واحد  آن  در  هنرجو  و  بود  خواهد 
و  غیرفنی  شایستگی های  کار،  مراحل  نمرات  میانگین  از  نیز  یادگیری  هر   واحد 
ایمنی و بهداشت حاصل می گردد. هنرآموزان محترم می توانند تا 20 درصد نمره از 

ارزشیابی را به خود ارزیابی توسط هنرجویان اختصاص دهند. 
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ارزشیابی شایستگی صدور بلیت و صورت وضعیت

شرح کار: 
1ـ کنترل و ثبت مدارک راننده                       2ـ کنترل و ثبت مدارک وسیلۀ نقلیه

3ـ ثبت سرویس و صدور بلیت                        4ـ ثبت مشخصات در صورت وضعیت و صدور آن

استاندارد عملکرد:
صدور بلیت و صورت وضعیت براساس ضوابط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای

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

2ـ قانون و آیین نامه حمل بار و مسافر در راه های کشور و لغو پروانه فعالیت
3ـ انطباق با دستورالعمل نحوه تهیه و تنظیم و دریافت بارنامه و صورت وضعیت توسط شرکت ها و 

مؤسسات حمل و نقل داخلی کاال و مسافر

شرایط انجام کار:
ـ محل آزمون: در محل پایانه های مسافربری و فروش بلیت

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

ابزار و تجهیزات:
ـ مدارک راننده و وسیله نقلیه                         ـ اوراق صورت وضعیت

ـ نرم افزار صدور بلیت و صورت وضعیت              ـ سخت افزار )رایانه و چاپگر(

معیار شایستگی: 

نمره حداقل نمره قبولی از ٣ مرحله کارردیف
هنرجو

2کنترل مدارک و ثبت مشخصات  مسافر و چاپ بلیت1
2کنترل مدارک و ثبت مشخصات وسیله نقلیه2
1کنترل مدارک و ثبت مشخصات راننده3

ثبت مشخصات سرویس و مشخصات صورت وضعیت 4
1چاپ مشخصات در صورت وضعیت

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

1ـ کنترل دقیق مدارک وسایل نقلیه و رانندگان
2ـ ثبت مشخصات مورد نیاز با رعایت اصول امانت داری

3ـ انجام صحیح مراحل کار با حداقل نظارت کارفرما

2

*میانگین نمرات

*  حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.
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فصل2 : خدمات انبار توشه

فصل 2

خدمات انبار توشه
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زمان
رئوس محتوا فصل

عملییادگیری واحد نظری

3 5
تعریف توشه مسافر ـ توشه مجاز قابل حمل ـ تعیین هزینه حمل 

توشه ـ اسناد توشه ـ انجام فعالیت 1 و تشریح فعالیت 2 برای 
هنرجویان، انجام فعالیت 3، آموزش نرم افزار توشه به صورت عملی

دوم
خدمات
 انبار 
توشه

1

5 0 دریافت توشه، محاسبه هزینه حمل و تکمیل اسناد دستی و 
رایانه ای توسط هنرآموز )فعالیت عملی( 2

0 3 تعریف انبار، انواع انبار و ویژگی های آنها، تشریح فعالیت4

0 1 انبار توشه و ویژگی های آن، متصدی انبار توشه و وظایف آن

30 4 بیان ضرورت کدگذاری در انبار، نحوه کدگذاری، انجام فعالیت 5، 
تشریح نحوه چیدن اقالم در انبار

3 0 کدگذاری انبار )کار عملی(
5 0 کدگذاری انبار )کار عملی ـ ادامه(

4
0 3

بیان اهداف کلی تعیین میزان مجاز بار برای حمل دستی، بیان 
انواع روش های حمل دستی و ماشینی، تکمیل جدول 2، بررسی و 

تشریح عوامل مؤثر در تعیین میزان بار مجاز

0 2 تشریح فرم محاسبه حد مجاز حمل دستی بار و نحوه تکمیل آن، 
انجام فعالیت 6 و 7

5
6 0 تکمیل فرم محاسبه بار مجاز توسط هنرجو در کارگاه انبارداری و 

بررسی مجاز بودن وزن بارها

0 4 ضرورت رعایت اصول ایمنی در حمل بار،بررسی اصول ایمنی برای 
انواع شکل های حمل دستی، انجام فعالیت 8

6
4 0 حمل بارها با رعایت اصول ایمنی )کار عملی( 

)ارزیابی اصول مربوط به بلند کردن بار(

4 0 حمل بار با رعایت اصول ایمنی )کار عملی ـ ادامه( )ارزیابی اصول 
مربوط به حمل، هل دادن و کشیدن بار(

70 2 تشریح مجدد فرایند حمل توشه توسط اتوبوس های بین شهری و 
مراحل آن، نحوه مستندسازی هر مرحله توسط متصدی انبارتوشه

2 0 تحویل دادن توشه های دریافتی به راننده و مستندسازی آن در 
مبدأ )کار عملی(

4 0 دریافت توشه ها از راننده در مقصد و تحویل آن به مسافر یا 
نماینده قانونی آن )کار عملی ـ ادامه( 8

سه
جل

جدول بودجه بندی
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ابتدا به تشریح ضرورت سفر پرداخته شود و تجربیات هنرجویان را در انجام سفر 
استفاده کنید و دالیل انجام سفر آنها )به صورت داوطلبانه( را جویا شوید. سپس 
وسایل مورد نیاز در سفر، مورد بحث قرار گیرد و با گذشته و سفرهای پیاده و با 
حیوانات مقایسه شود که قادر به حمل وسایل زیادی در سفر نبوده اند، پس از آن 

به ارائۀ تعریفی از توشه بپردازید.
انجام  با  امروزی تشریح و میزان توشۀ مجاز تشریح و  جایگاه توشه در سفرهای 

فعالیت 1 نحوه تعیین هزینه حمل برای توشه مازاد را بیان کنید.

توشه مسافر

بنابراین،  است.  کیلوگرم  از مسافران 20  برای هر یک  توشه مجاز همراه  میزان 
این زوج می توانند حداکثر هر یک 20 کیلوگرم بار مجاز به همراه داشته باشند. 
بنابراین دو چمدان 20 کیلوگرمی این زوج به عنوان بار مجاز محسوب می شود و 
تنها چمدان 20 کیلوگرمی مشمول اضافه هزینه می شود. اضافه هزینه این چمدان 
برای یک مسافر  بلیت  مبلغ  باید  بنابراین  بلیت حساب می شود،  پایه  نرخ  برای 

محاسبه شود که داریم:

= نرخ پایه بلیت =1100000
550000

2
ریال 

 
ریال 2062٥0=٥٥0000/100× 1٥ × 2/٥ = اضافه بها

پاسخ 
فعالیت 1

توشه مجاز
آنها  نظر  به  که  توشه هایی  بخواهید  هنرجویان  از  ابتدا  مجاز،  توشه  بحث  برای 
از آن مطابق کتاب  را جویا شوید، پس  آنها  ببرند و دالیل  نام  را  غیرمجاز است 
درسی توشه های غیرمجاز را برای هنرجویان تشریح کنید. این نکته را به هنرجویان 
متذکر شوید که آنها اجازه بررسی توشه مسافر به صورت دستی را ندارند و تنها 

بایستی قوانین را برای او گوشزد کنند.
برای آموزش نرم افزار، با حضور در کارگاه رایانه، نرم افزار را بر روی صفحه نمایش 
باز کرده و مراحل ذکر شده را به هنرجویان آموزش دهید. پس از تکمیل یک فرم 
رایانه ای، از آن پرینت تهیه کرده و به هنرجویان نشان دهید. مطابق با همین فرم 

رسید رایانه ای، نحوه تکمیل فرم دستی را برای هنرجویان شرح دهید.
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به صورت  را  فعالیت عملی، هنرجویان  انجام  برای  انبارداری،  کارگاه  با حضور در 
به عنوان  دیگر  هنرجویان  از  و  دهید  قرار  توشه  انبار  متصدی  به عنوان  انفرادی 
داشتن  در دست  با  هنرجویان  از  یکی(  بیش   از  )یا  یکی  نمایید.  استفاده  مسافر 
بلیت و توشه خود ) کاال یا ماکت کاال، درصورتی که ماکت کاال مورد استفاده قرار 
می گیرد، برچسب وزن مشخصی بر روی آن قرار دهید(، از هنرجو )متصدی انبار 
برای مسافر صادر کند  و همچنین رسید دستی  یارانه ای  بخواهید رسید  توشه( 

)در صورت اضافه بار میزان آن را محاسبه کند( و رسید مشتری را تحویل دهد.

فعالیت 
کارگاهی

ارزشیابی مرحله اول

از  قبل  به صورت عملی  آن  انجام  و  تعریف شده  فعالیت های عملی  انجام  از  پس 
هنرجو  داد،  قرار  ارزشیابی  مورد  را  هنرجویان  بایستی  کار،  بعدی  مرحله  شروع 

بایستی از این مرحله نمره قابل قبول را کسب کند.

نمره استاندارد )شاخص ها/داوری/
نمره دهی(

نتایج 
ممکن

شرایط عملکرد
)ابزار، مواد، تجهیزات، 

زمان، مکان و ...(

مراحل 
کار

ردیف

3
تهیه گزارش از توشه های ثبت شده 

مسافران
باالتر 
از حد 
انتظار

ـ قبض رسید موقت 

دریافت 
توشه 12

درج اطالعات قبض رسید موقت در 
سیستم و نرم افزار دقیق تکمیل شده و 

قبض صادر شده است.

قابل 
قبول

ـ رایانه و نرم افزاهای انبار 
توشه، چاپگر
20 دقیقه

1
درج اطالعات قبض رسید  موقت در 

سیستم و نرم افزار ناقض  تکمیل شده 
است و عدم صدور قبض

غیر 
قابل 
قبول

محل: کارگاه انبار توشه

3 ـ 1ـ رعایت همه 
موارد

2ـ عدم رعایت 
همه موارد

1ـ پایبندی به اصول اخالقی و صداقت 
و احترام به حقوق مسافرین

2ـ دقت در انجام کار
3ـ مسئولیت انجام کار خود را برعهده 

می گیرد.
4ـ پاسخگویی و ارائه واکنش مناسب 

به مسافران

شایستگی های 
غیر فنی، ایمنی، 

بهداشت، توجهات 
زیست محیطی و 

نگرش

2 رعایت همه 
موارد

1 رعایت بند 2 
و 3
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انبار و انواع آن

پس از ارائۀ دسته بندی انواع انبارها، برای هنرجویان این موضوع را بیان دارید که 
دسته بندی مختلفی برای انبارها وجود دارد )مثالً خصوصی، عمومی، خودکار و...( 

محل اجناس در انبار

برای آموزش مبحث »   محل اجناس در انبار« بهتر است روند و سؤاالتی که در متن 
درس ارائه شده است، دنبال شود و با پرسیدن این سؤاالت، هنرجویان را در بحث 
مشارکت دهید، به منظور آموزش کدگذاری در صورت امکان بهتر است تصاویر را 
بر روی پرده نمایش داده و با جابه جایی موس یا لیزر قسمت های مختلف قفسه و 

نحوه شماره گذاری آنها شرح داده شود.
برای جلوگیری از ایجاد مشکل در درک محل هر قفسه در نمایش مقطع، از نمایش 
برای هنرجو  تا محل هر قفسه  قفسه ها در رنگ های مختلف استفاده شده است 

قابل تشخیص باشد.
بایستی توجه شود که قفسه ها در انبارها معموالً پشت به پشت هستند تا از فضا 
به نحو مناسبی استفاده شود که بایستی هر یک از این قفسه ها را مجزا در نظر 
گرفته و کدگذاری کرد که نمونه هایی از آن در شکل های صفحۀ بعد نشان داده 

شده است.

هنرجویان را به دسته های 2 تا ٤ نفره تقسیم کنید. با حضور در چند انبار که از 
قبل هماهنگی های آن انجام شده است )انبارهای موجود در مدرسه نیز می توانند 
انبار به همراه  انبارهای بازدیدی باشند(، از گروه ها بخواهید که گزارشی از  جزء 
به  توجه  با  را  انبار  نوع  انبار  ویژگی های  به  توجه  با  و  کنند  تهیه  عکس برداری، 
دسته بندی های ارائه شده در کتاب مشخص و گزارشی از بازدید خود ارائه کنند.

فعالیت ٤
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از هنرجویان بخواهید که شماره گذاری را مطابق با پاسخنامه انجام دهند، نیازی 
به درج تمام کدها در هر یک از تصاویر نیست. شماره گذاری های مربوط به بخش  
عمومًا بر روی قفسه ها درج نمی شوند و درج آنها در این شکل ها و شکل های آمده 
در کتاب درسی تنها برای درک بهتر هنرجویان است و نیاز است این موضوع برای 

هنرجویان نیز بیان گردد. 

پاسخ 
فعالیت ٥
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تعیین محل کد  1 ـ02 ـ B  ـ08 ـ0: از هنرجویان بخواهید در یکی از شکل ها با 
هاشور محل کد ذکر شده را مشخص نمایند. محل کد با هاشور در شکل زیر مشخص 

شده است.

تعیین محل کد ٣ ـ01 ـ C  ـ09 ـ0 :
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برای  آن  با  مطابق  شود  سعی  است،  شده  ارائه  درس  طرح  از  نمونه ای  زیر  در 
قسمت های مختلف، طرح درس تهیه شود.

میزان بار مجاز برای حمل دستی

نمونه طرح درس

نگهداري توشه در انبار مرحله کار امور توشه واحد کار

٥ ساعت مدت زمان ارائه کارگاه رایانه محل ارائه

هدف توانمند سازی
نحوه تعیین میزان بار مجاز برای حمل دستی

فعالیت یادگیری ساخت یافته  
بهره  گیری از تجربیات شخصی هنرجویان و طرح سؤاالت مرتبط و پاسخگویی آن توسط هنرجویان

دانش قبلی مورد نیاز
آشنایی کلی با نرم افزار اکسل )برای انجام فعالیت پایانی(

تجهیزات و منابع مورد نیاز
کتاب درسی، رایانه ، ویدیو پروژکتور

ارزیابی )یادگیری چگونه در کالس تشخیص داده می شود(
با بررسی فعالیت های پایانی درس

مهارت زندگی
شناخت بارهای سنگین و عدم حمل آنها به صورت دستی در امور روزمره

زمان کلی
 5:00 ساعت
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منابع فعالیت های هنرجو محتوا و فعالیت های هنرآموز زمان 
)دقیقه(

ـ  ـ  بیان هدف کلی درس 10ـ 0

کتاب درسی )در صورت 
با  تصویر  نمایش  امکان 

ویدئو پروژکتور(

2 تا 3 دقیقه در مورد 
سؤاالت  از  یک  هر 
مطرح شده فکر کرده 
و به صورت داوطلبانه 
با  نیاز  صورت  در  )و 
هنرآموز(  تشخیص 
مورد  در  را  نظر خود 

سؤال بیان کنند.
ارائه  پاسخ  مورد  در 
سایر  توسط  شده 
خود  همکالسی های 

نیز نظر بدهند.

از هنرجویان بخواهید به شکل 17ـ2 درس 
نگاه کنند و سؤال هایی مشابه زیر را مطرح 
تخته  روی  بر  را  آنها  یک  به  یک  و  کنید 
بنویسید و از هنرجویان بخواهید در مورد 

آنها فکر کنند و به آنها پاسخ دهند:
  در انبار نشان داده شده چه فعالیت هایی 

در حال انجام هست؟
  چرا همه کارگران بارها را به یک شکل 

حمل نمی کنند؟
  چه مواقعی از ماشین برای حمل بار در 

انبار استفاده می شود؟
شده  داده  نشان  روش های  کدام  با    

بارهای سنگین تری می توان حمل کرد؟
نظر سایر هنرجویان را در مورد جواب های 

ارائه شده جویا شوید.

30ـ 10

کتاب درسی)در صورت 
امکان نمایش تصویر با 

ویدئو پروژکتور(
ـ 

ارائه شکل 18ـ2، حالت هایی که حمل  با 
دستی می تواند شامل شود را بیان و جایگاه 

حمل دستی و ماشینی را شرح دهید.
30 ـ 50

ـ 

2 تا 3 دقیقه در مورد 
سؤاالت  از  یک  هر 
مطرح شده فکر کرده 
و به صورت داوطلبانه 
با  نیاز  صورت  در  )و 
هنرآموز(  تشخیص 
مورد  در  را  نظر خود 

کنند. بیان  سؤال 
ارائه  پاسخ  مورد  در 
سایر  توسط  شده 
خود  همکالسی های 

بدهند. نظر  نیز 

با  مشابه  سؤاالتی  هنرجویان  برای  حال 
هنرجویان  از  کنید  مطرح  را  زیر  سؤاالت 
بخواهید در مورد آنها فکر کنند و به آنها 

دهند: پاسخ 
  فرد قادر به حمل چه میزان بار است و 
این بار را باید به چه نحوی حمل کند تا به 

سالمت او آسیبی وارد نشود؟
  آیا تنها وزن بار مالک است؟

دیگری  پارامترهای  چه  شما  نظر  به    
که  بار  وزن  حداکثر  تعیین  در  می تواند 
می توان به صورت ایمن در هنگام کار بلند 

است؟ تأثیرگذار  کرد، 

80 ـ 50

نمونه طرح درس
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منابع فعالیت های هنرجو محتوا و فعالیت های هنرآموز
زمان 

)دقیقه(

کتاب درسی
تکمیل جدول شماره 
به  پاسخگویی  و   2

آن ذیل  سؤاالت 

سؤاالت  به  هنرجویان  پاسخگویی  از  پس 
مطرح شده از آنها بخواهید که جدول 2ـ2 

را تکمیل کنند،
با ارائه مثالی نحوه تکمیل کردن جدول را به 
هنرجویان آموزش دهید )در ادامه یک سطر 

از جدول به عنوان نمونه پر شده است(؛
پس از تکمیل جدول از هنرجویان بخواهید 

سؤاالت ذیل جدول را پاسخ دهند.

120ـ 80

کتاب درسی
در  سؤاالت  به  پاسخ 
شرکت  و  شکل  کنار 

گروهی بحث  در 

شکل های 19ـ2 و 20ـ2 را ارائه کرده و از 
آنها سؤال زیر را بپرسید:

را  بار  باشید   داشته  قصد  که  صورتی  در 
در باالترین قسمت هر یک از سکوها قرار 
دهید، کدام حالت برای شما دشوارتر است؟

از آنها بخواهید دلیل خود را در کنار شکل 
بنویسند، سپس آن موضوع را مورد بحث 

قرار دهید.

140ـ 120

کتاب درسی

2 تا 3 دقیقه در مورد 
سؤاالت  از  یک  هر 
مطرح شده فکر کرده 
داوطلبانه  به صورت  و 
با  نیاز  صورت  در  )و 
هنرآموز(  تشخیص 
مورد  در  را  نظر خود 

سؤال بیان کنند.
ارائه  پاسخ  مورد  در 
سایر  توسط  شده 
خود  همکالسی های 

نیز نظر بدهند.

هنرجویان  از  و  کرده  ارائه  را  شکل 21ـ2 
را  موضوع  سپس  و  بپرسید،  را  زیر  سؤال 

دهید: قرار  گروهی  بحث  مورد 
در صورتی که مجبور باشید در هنگام بلند 
را  خود  کمر  بار  گذاشتن  پایین  یا  کردن 
بچرخانید )کف پا ثابت و بدون حرکت(، آیا 

موجب کاهش توان شما می شود؟
شما  توان  کاهش  در  چرخش  میزان  آیا 

دارد؟ نقش 

150ـ 140

کتاب درسی ـ 

مطالب  بر  کلی  مروری  مرحله  این  در 
باشید  کرده و سعی در جمع بندی داشته 
میزان  تعیین  در  تأثیر گذار  فاکتورهای  تا 
بار مجاز تعیین شوند که در کتاب نیز این 

شده اند. ذکر  فاکتورها 

170ـ 150
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)دقیقه(

کتاب درسی ـ 

تشریح فرم محاسبه حد مجاز حمل دستی 
بار )بلند کردن و پایین گذاشتن بار در اینجا 

مالک است(:
آورده  فرم  این  در  که  مراحلی  از  یک  هر 
شده است را با مطالب پیشین در درس گره 
بزنید، به عنوان مثال مرحله 2 با شکل های 
19ـ 2 و 20ـ 2 مرتبط است، و هر اندازه 
و  بیشتر  بدن  ثقل  مرکز  از  ارتفاعی  فاصله 
فرد  شود،  بیشتر  طولی  فاصله  طور  همین 
قادر به بلند کردن بار کمتری است که اعداد 
نوشته شده درون هر یک از این اشکال بیان 
کننده همین مورد است و برای مراحل دیگر 

نیز همین کار را انجام دهید.
هنگام  در  مثال  یک  ارائه  با  شود  سعی 
آموزش نحوه پرکردن فرم توضیح داده شود.

210ـ 170

کتاب درسی و فرم 
محاسبه حد مجاز 

حمل دستی
انجام فعالیت 6 

فعالیت 6 را برای هنرجویان تشریح کنید و 
از آنها بخواهید در فرم تعبیه شده در کتاب 
یا با ارائه فرم به آنها این فعالیت را انجام 
دهند. جزئیات نحوه حل در کتاب راهنمای 

هنرآموز آورده شده است.

240ـ 210

کتاب درسی، ویدئو 
پروژکتور، رایانه، 

نرم افزار اکسل
انجام فعالیت 7

انجام فعالیت 7:
تشریح  هنرجویان  برای  را  افزار  نرم  ابتدا 
کرده و یک مثال به عنوان نمونه حل کنید، 
از هنرجویان بخواهید فعالیت 6 را  سپس 
و  دهند  انجام  نرم افزار  این  از  استفاده  با 
مقایسه  روش  دو  با  را  نتایج خود  درستی 

کنند.

270ـ 240

ـ  ـ  سؤاالت  به  پاسخ  درس،  کلی  جمع بندی 
هنرجویان احتمالی 

300ـ 270
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نمونه  تکمیل شده از جدول 2ـ2 کتاب

به عنوان مثال جابه جایی سبدهای میوه را مثال بزنید که شامل بلند کردن، جابه جایی 
و پایین گذاشتن می شود، بنابراین موارد 1، 2 و 3 به ترتیب که مربوط به این موارد 
است، تیک می خورد. وزن هر سبد میوه 10 کیلوگرم بوده، مدت زمان انجام کار 4 

ساعت است و هر 10 دقیقه می بایست یک صندوق میوه را جابه جا نماید.

فاصله زمانی بین کارهای جزئیمدت زمان کلی انجام کاروزن تقریبی کاالهانوع کار*

1√

10 دقیقه4 ساعت10

2√

3√

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

* بلند کردن:1، پایین گذاشتن:2، جابه جایی :3، کشیدن:4، هل دادن:5



48

تکمیل  به  نیاز  اول  گام  است،  بحرانی  بار  میزان  تعیین  هدف  اینکه  به  توجه  با 
ندارد. در گام دوم برای تعیین بحرانی ترین حالت بایستی عددی انتخاب شود که 
کمترین مقدار را دارد )سخت ترین وضعیت برای گذاشتن بار( بنابراین جایگاه باال، 

انتها که عدد آن برابر با 1٣ است انتخاب می شود.
با توجه به اینکه انباردار در هر ٥ دقیقه یک بار تحویل می گیرد از جدول گام ٣ 

مقدار 0/8٥ استخراج می گردد.
در گام ٤ نیز با توجه به عدم چرخش عدد یک انتخاب می شود.

اعداد به دست آمده از گام های 2، ٣ و ٤ در گام ٥ در یکدیگر ضرب شده و مقداری 
بحرانی به دست می آید که این مقدار برابر با 11/٥ کیلوگرم شد.

پاسخ 
فعالیت 6
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محاسبه آنالیزبلندکردن دستی بار

4ـ اگر فرد بیش از ٤٥ درجه در هنگام بلند کردن بار بچرخد 
0/8٥ مقدار 0/8٥ را انتخاب کنید.  
در غیر این صورت      1/0

زیر  فرمول  در  را   ٤ تا   2 گام های  در  شده  انتخاب  اعداد  ٥ ـ 
جایگذاری کنید. 

6 ـ آیا وزن بار بلندشده کمتر از محدوده مجاز است؟

بله: خطری وجود ندارد

تعداد دفعات بلند کردن بار دقیقه
چند ساعت در روز

1ساعت
 یا کمتر

1 تا 2 
ساعت

2 ساعت 
یا بیشتر

1/00/9٥0/8٥یک بار بلند کردن بار بین 2تا٥ دقیقه

0/9٥0/90/7٥یک بار بلند کردن بار در هر دقیقه

20/90/8٥0/6٥ تا ٣ بار بلند کردن بار در هر دقیقه

٤0/8٥0/70/٤٥ تا ٥ بار بلند کردن بار در هر دقیقه

60/7٥0/٥0/2٥ تا 7 بار بلند کردن بار در هر دقیقه

80/60/٣٥0/1٥ تا 9 بار بلند کردن بار در هر دقیقه

0/٣0/20/0بیش از10 بار بلند کردن بار در هردقیقه

شرکت          

شغل           
1ـ وزن بار مورد نظر را وارد کنید.

10  Kg   وزن بار
2ـ با توجه به موقعیت دست فرد در زمان شروع 
اعداد درون  از  )پایین آوردن(، یکی  بلند کردن 

مستطیل های زیر را انتخاب کنید.

برآورد کننده 

تاریخ             

و  دقیقه  هر  در  بار  کردن  بلند  دفعات  تعداد  به  توجه  با  ٣ـ 
می شود  بار  کردن  بلند  صرف  روز  طول  در  که  زمانی  مدت  نیز 

)برحسب ساعت( عدد موردنظر را از جدول انتخاب کنید.
نکته: برای بلند کردن بار به میزان کمتر از یک بار در ٥ دقیقه مقدار عدد 1 را 

در نظر بگیرید.

29      18             13  

30      27             18

31      22             15

18             

3231

کیلوگرمکیلوگرمکیلوگرم

باالی شانه

کمر تا شانه

زانو تا کمر

زیر زانو

موقعیت دست فرد 
)سانتی متر( نزدیکمتوسطدور

٣0170

با توجه به اینکه حد مجاز بار 11/٥ کیلوگرم است، بنابراین 
بلند کردن بار 10 کیلوگرمی آسیبی به انباردار نمی رساند.

1٣         0/8٥           1
     

ـــــــ × ـــــــ × ـــــــ    
  گام ٤       گام ٣      گام 1

حدمجاز 
=11/٥بلندکردن  بار
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اصول ایمنی در حمل دستی بار
برای شروع مبحث »اصول ایمنی در حمل دستی بار« ابتدا شکل 22ـ2 را نشان 

دهید، برای هنرجویان سؤاالت زیر را بیان کنید تا  علت آن را بیان کنند.
بین فرد الغر و چاق تعادل برقرار شده است، در حالی که وزن فرد سمت راست 

خیلی بیشتر است؟
در صورتی که فرد الغر فاصله بیشتری بگیرد چه اتفاقی می افتد؟

با فاصله گرفتن فرد الغر برای اینکه تعادل برقرار شود چه کارهایی می توان کرد؟ 
)می خواهیم هنرجویان به این اشاره کنند که وزن سمت راست را می توان بیشتر 

کرد(
حال شکل 23ـ2 را ارائه کنید و سیستم بدن برای بلند کردن بارها را به االکلنگ 
تشبیه کنید و بیان دارید که بار 50 نیوتنی مانند فرد الغر است که فاصله زیادی 
بنابراین  برقرار شود  تعادل  باید  کرد  بلند  را  بار  بتوان  اینکه  برای  و  است  گرفته 
فشار زیادی )فرد چاق( نیاز است به کمر شما وارد شود که می تواند تا 100 برابر 
باشد، بنابراین تا می توانیم بایستی بار را به خود نزدیک کنیم، پس از اینکه اهمیت 
این موضوع را برای هنرجویان مشخص کردید، بیان کنید که اصول دیگری )غیر 
و چارت های  رعایت شود  بایستی  که  دارد  وجود  بدن(  به  بار  نگه داشتن  نزدیک 
صفحات بعد را برای انواع حمل دستی ارائه کنید. سعی کنید تا آنجا که برایتان 
مقدور است حرکات نشان داده شده در تصاویر را برای هنرجویان با یک ماکت در 

کالس آموزش دهید.

کدگذاری در انبار
را  انبارداری  کارگاه  که  بخواهید  انفرادی  صورت  به  هنرجویان  از  هریک  از 
استفاده  اعداد  برچسب های  از  کدگذاری  دادن  نشان  برای  کنند.  شماره گذاری 
شود. پس از کدگذاری چند آدرس در انبار تعیین کنید و از هنرجو بخواهید ماکت 

قرار دهد.  آنها  درون  را  کاالها 

تعیین میزان بار مجاز
به هریک از هنرجویان یک فرم محاسبه حد مجاز حمل دستی بار داده شود، با 
بار مجاز را تعیین  انبار و ویژگی های فردی خود  توجه به ویژگی های قفسه های 
کنند. این برای حالتی است که بخواهیم فقط یک بار مجاز تعیین شود و بدترین 
حالت های ممکن در نظر گرفته شود. می توانید تعدادی ماکت با وزن مشخص در 
اختیار هنرجو قرار داده و از او بخواهید تعیین کند آیا وزن این کاالها برای قرار 
دادن به صورت دستی مناسب است )در اینجا حالت بحرانی در نظر گرفته نشده 

است(.

فعالیت 
کارگاهی

فعالیت 
کارگاهی
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فصل2 : خدمات انبار توشه

اصول ایمنی در حمل دستی بار 
آنها  از  و  دهید،  قرار  هنرجویان  اختیار  در  مختلف  اندازه های  با  کاالها  ماکت 
بخواهید این ماکت ها را در مکان های مختلف )جایگاه های زمینی، درون قفسه ها 
و …( قرار دهند و نحوه انجام آن را از نظر اصول ایمنی در حمل دستی ارزیابی 
کرده و عدم رعایت هریک از نکات را به عنوان نمره منفی لحاظ کنید. این ارزیابی 
را برای هل دادن یا کشیدن کاالها با چرخ دستی یا گاری و مانند آن نیز انجام 

دهید. 

فعالیت 
کارگاهی

ارزشیابی مرحله دوم

ارزشیابی مرحله دوم مطابق جدول زیر انجام می شود. ارزشیابی هریک از هنرجویان 
به تنهایی انجام شود و طی آن کسب نمره قابل قبول الزم است. 

ردیف
مراحل 

کار
شرایط عملکرد 

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

نتایج 
ممکن 

استاندارد )شاخص ها/ 
نمره داوری/ نمره دهی(

2
نگهداری 
توشه در 

انبار

ـ برچسب های 
شماره گذاری در انبار 
ـ  رایانه و نرم افزارهای 

مربوطه 
ـ ماکت کاالهای مختلف 

ـ 45 دقیقه 
ـ محل: کارگاه انبارداری

باالتر از 
حد انتظار

انبار توشه مطابق با اصول کدگذاری 
می شود. 

کاالها مطابق با اصول حمل دستی به 
مکان موردنظر منتقل می گردند. 

توشه دریافتی در محل های خواسته 
شده مطابق با کدهای ارائه شده قرار 

داده می شود. 
کاالها مطابق با اصول حمل دستی به 

مکان مورد نظر منتقل  می گردند. 

3

قابل قبول

توشه دریافتی در محل های خواسته 
شده مطابق با کدهای ارائه شده قرار 

داده می شود. 
کاالها مطابق با اصول حمل دستی به 

مکان موردنظر منتقل می گردند. 

2

غیرقابل 
قبول

هیچ یک از موارد خواسته شده به طور 
1کامل انجام نگیرد. 
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مراحل ردیف
کار

شرایط عملکرد )ابزار، 
مواد، تجهیزات، 
زمان، مکان و …(

نتایج 
ممکن 

استاندارد )شاخص ها/
نمره  داوری/ نمره دهی(

3
تحویل 
توشه به 

مسافر

ـ قبض صادره 
ـ رایانه ونرم افزارهای 

مربوطه 
ـ پایانه

 ـ شرکت حمل و نقل   
ـ 30 دقیقه 

باالتر 
از حد 
انتظار

1ـ توشــه بــه راننده در مبــدأ تحویل داده 
می شود و مستندسازی انجام گیرد. 

2ـ در مقصــد توشــه از راننــده دریافت و 
مستندسازی انجام می گیرد. 

3ـ توشــه به مســافر یا نماینده قانونی آن 
تحویل، رسید توشه دریافت و مستندسازی 

انجام می گیرد. 

3

قابل 
قبول

توشه به راننده در مبدأ تحویل داده می شود 
و مستندسازی انجام گیرد. 

توشه به راننده در مبدأ تحویل داده می شود 
و مستندسازی انجام گیرد. 

توشه به مسافر یا نماینده قانونی آن تحویل، 
رسید توشــه دریافت و مستندسازی انجام 

گیرد.  

2

غیرقابل 
قبول

مستندسازی دریافت و تحویل توشه به راننده 
1و مسافر به طور کامل انجام نگیرد. 

مستندسازی فرایند حمل توشه همان طور که در شکل 24ـ2 آمده است شامل 
4 مرحله است. مرحله اول )دریافت توشه از مسافر توسط متصدی انبار توشه( در 
توشه مسافر شرح داده شده است. ابتدا برای هنرجو فرایند کلی را مطابق شکل 
24ـ2 شرح دهید و اهداف این قسمت که شامل مستندسازی مرحله دوم )تحویل 
توشه به راننده در مبدأ(، مرحله سوم )دریافت توشه از راننده در مقصد( و مرحله 
دهید.  شرح  را  مقصد(  در  آن  قانونی  نماینده  یا  مسافر  به  توشه  )تحویل  چهارم 
این نکته را نیز تأکید کنید که ثبت این مراحل معموالً در دفاتر مخصوصی انجام 

می گیرد که صفحات آن در کتاب نشان داده شده است.

ارزشیابی مرحله سوم

با توجه به کار عملی شماره 5 ارزشیابی مرحله سوم مطابق جدول زیر انجام شود.

مستندسازی فرایند حمل توشه
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فصل2 : خدمات انبار توشه

ارزشیابی شایستگی خدمات انبار توشه

شرح کار: 
1ـ صدور رسید موقت توشه و قبض تحویل دریافت توشه به مسافر

2ـ درج اطالعات در سیستم و نرم افزارهای مربوطه
3ـ کدگذاری انبار و تعیین محل اقالم در انبار براساس کدگذاری

4ـ تعیین بار مجاز برای حمل دستی
5ـ حمل کاال به محل های مورد نظرمطابق با اصول حمل دستی

6ـ تحویل توشه به راننده در مبدأ و تکمیل فرم ها
7ـ دریافت توشه از راننده در مقصد و انجام مستندسازی

8   ـ استرداد توشه به مسافر یا نماینده قانونی و انجام مستندسازی
استاندارد عملکرد: نگهداری موقت توشه همراه مسافر براساس دستورالعمل های موجود

شاخص ها:
ـ انطباق با ماده 9 آیین نامه حمل بار و مسافر در راه های کشور

ـ بخشنامه توشه همراه مسافر، اداره کل حمل و نقل و پایانه های کشور
ـ انطباق مدارک مسافر شامل بلیت و کارت شناسایی با رسیدن توشه 

ـ آیین نامه بهداشتی حمل دستی بار، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مرکز سالمت محیط و کار

شرایط انجام کار:
محل برگزاری امتحان شرکت حمل و نقل و پایانه مسافربری )نور استاندارد، تهویه هوا، ملزومات اداری، 

فایل ها و نرم افزارهای مربوطه، رایانه، آیین نامه ها و مقررات مربوطه(، زمان امتحان 95 دقیقه
ابزار و تجهیزات:

ـ رایانه، برچسب های کدگذاری برای انبار، آیین نامه ها و دستورالعمل ها و بخشنامه های مربوط به حمل و 
نقل بار و مسافر و حمل و نقل مواد خطرناک و مواد فاسد شدنی، ملزومات اداری، نرم افزار مربوطه 

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از ٣ مرحله کارردیف
2دریافت توشه1
2نگهداری توشه در انبار2
2تحویل توشه به مسافر3

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

1ـ پایبندی به اصول اخالقی و صداقت و احترام به 
حقوق مسافرین،

2ـ دقت در انجام کار،
3ـ مسئولیت پذیری در انجام کار

4ـ پاسخگویی و ارائه واکنش مناسب به مسافران

2

*میانگین نمرات
*  حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.
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فصل3: مهمانداری

فصل 3

 مهمانداری
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جدول بودجه بندی

رئوس محتوافصلواحد یادگیریجلسه
زمان 

عملینظری 

1

سوممهمانداری 

26تجهیزات رفاهی و بازدید عملی

2
04تنظیم و نظافت تجهیزات داخل وسیله نقلیه

30توشه مسافر

3
04دریافت توشه و صدور رسید

04چیدمان توشه

4

شیوه برخورد با مسافران در شرایط اضطراری و 
حقوق مسافر

40

40روش برقرار ارتباط مؤثر و آداب معاشرت

5
04آداب معاشرت

20تجهیزات ایمنی

6
05تجهیزات ایمنی

20امداد و نجات

80کمک های اولیه7

08کمک های اولیه 8
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فصل3: مهمانداری

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

ابزار و تجهیزاتروش ارائهموارد قابل ارائهزمانبخش

10% مقدمه

اهمیت و تعریف موضوع
مثال= اهمیت تجهیزات 

رفاهی داخلی اتوبوس

تکنیک ورود به مطلب 
مثال:

ـ طرح پرسش و دادن فرصت 
برای پاسخ توسط هنرجو

ـ تأیید یا اصالح پاسخ توسط 
هنرآموز

کتاب درسی و تجهیزات 
مشخص شده در کتاب 

درسی

40%سرفصل

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

ت ا تجهیز گیری  ر ا قر

از  استفاده  با  ارائه مطلب  ـ 
پاورپوینت

ـ طرح پرسش
ـ تشریح موضوع با استفاده 

از روش سخنرانی

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

45%فعالیت

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

تجهیزات
کالسی  فعالیت   2ـ   انجام  

تکمیل جدول  و 

ـ حضور در محیط کار 
واقعی

ـ مشاهده تجهیزات رفاهی 
داخل اتوبوس از نزدیک

ـ کنترل عملکرد تجهیزات 
رفاهی آن

رفت  جهت  نقلیه  وسیله  ـ 
محل  به  هنرجویان  آمد  و 

بازدید
ـ چک لیست طراحی شده

ـ جدول طراحی شده در کتاب 
درسی

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

بحث کالسی در خصوص 
یافته های بازدید علمی و 

جداول تکمیل شده
ماژیک و وایت برد

طرح درس

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

 
مالک ها

بارم ارزشیابی

فعالیت های 
کارگاهی

فعالیت های 
غیر کارگاهی

دی
 من

ت
ضای

رعایت آداب معاشرت1ر

12 پذیرش مسئولیت در فعالیت های فردی و گروهی2

رعایت بهداشت و حفظ محیط زیست3

ری
ت دا

مان
تحویل سالم  وسایل و تجهیزات1ا

10 دقت در نگهداری تجهیزات2

استفاده نکردن از وسایل و تجهیزات برای موارد شخصی3

نی
یم

ا

آسیب نرساندن به دیگران و محیط کارگاه1

11 رعایت نکات ایمنی در انجام فعالیت ها2

به کارگیری مواد و تجهیزات با روش صحیح هنگام کار3

33جمع

تجهیزات رفاهی

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

جدول فوق محاسبه گردد.

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

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

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

پاسخ نامه فعالیت 1

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

قابل تنظیم و فواصل بیشترغیر قابل تنظیم و فواصل کمصندلي

داردنداردیخچال

داردداردچراغ مطالعه

داردداردگرمایش و سرمایش

داردنداردپرده

داردنداردتلویزیون

داردنداردتجهیزات پذیرایی

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

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

در نظر بگیرید.

فعالیت 
کارگاهی1
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ارزشیابی مرحله اول

نمرهنتیجه مورد انتظارموارد ارزشیابیردیف

0/5حداقل 10 مورد بیان کند.شناخت تجهیزات1

تعیین موقعیت 2
تجهیزات

دقیقاً موقعیت قرارگیری آنها را در 
اتوبوس بیان کند.

0/5

بررسی سالم بودن 3
تجهیزات

تجهیزات  کردن  کار  درست  از 
شود. مطمئن 

0/5

آماده سازی و 4
تنظیم تجهیزات

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

. کند

1

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

0/5

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

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

مي کنند. یادآوري 

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

شود. انجام 

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

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

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

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

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

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

بنابراین:
 

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

X = 80 کیلوگرم

پاسخ فعالیت 
کالسی2

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

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

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

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

در نظر بگیرید.

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

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

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

برساند.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سؤاالت رایج 
و پاسخ آنها

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

نمرهنتیجه مورد انتظارموارد ارزشیابیردیف

دریافت توشه1

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

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

0/5

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

چیدمان توشه 3
در جعبه

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

بچیند. صحیح 
1/5

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

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

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

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

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

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

آداب معاشرت
پاسخ فعالیت 

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

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

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

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

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

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

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

بیمار در صورت امكان.

پاسخ فعالیت 
کالسی6

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

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

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

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

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

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

پاسخ فعالیت 
کالسی 7

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

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

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

.... 5

پاسخ فعالیت 
کالسی 8 

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

پاسخ 
فكر کنید

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

در نظر بگیرید.

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

در نظر بگیرید.
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ارزشیابی مرحله سوم

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

نمرهنتیجه مورد انتظارموارد ارزشیابیردیف

هدایت مسافر1

 ـ آداب سخن گفتن را مطابق جدول 5 
رعایت کند.

را مطابق جدول 6 رعایت  آراستگی   ـ 
کند.

را مطابق جدول 7  رفتن  راه  آداب   ـ 
کند. رعایت 

1

پذیرایی از مسافر2

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

 8 جدول  مطابق  را  پذیرایی  آداب   ـ 
کند. رعایت 

1/5

تکمیل برگه 3
نظرسنجی

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

تجهیزات ایمنی

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

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

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

صورت می گیرد.

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

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

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

ـ آداب معاشرت با مسافر را مد نظر قرار دهد.

فعالیت 
کارگاهی6
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ارزشیابی مرحله چهارم

نمرهنتیجه مورد انتظارموارد ارزشیابیردیف

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

نیاز را تعیین کند.
0/5

به کارگیری 2
تجهیزات

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

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

شود. انجام  کارگاهی6، 

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

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

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

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

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

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

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

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

بگذارد. در میان 

سؤاالت رایج 
و پاسخ آنها
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فصل3: مهمانداری

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

شرایط تعریف شده را از هنرجو با جزئیات درخواست نمایید.

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

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

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

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

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

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

پاسخ فعالیت 
کالسی 10

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

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

از اتوبوس یاري دهد.

پاسخ فعالیت 
کالسی 11 

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

امداد و نجات

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

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

در نظر بگیرید.

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

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

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

مصدوم یا بیمار است.

پاسخ 
فعالیت 12 

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

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

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

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

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

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

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

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

از انحناهاي طبیعي مثل کمر یا بازو رد نمود.

پاسخ فعالیت 
کارگاهی 9 

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

در نظر بگیرید.
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فصل3: مهمانداری

ارزشیابی مرحله پنجم

نمرهنتیجه مورد انتظارموارد ارزشیابیردیف

شناخت بیماری یا 1
عارضه

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

1

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

0/5

انتخاب تجهیزات و 3
لوازم مورد نیاز

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

کند. انتخاب 

0/5

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

1

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

می آید.  عمل 

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

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

در نظر بگیرید.

فعالیت 
کارگاهی10

سؤاالت رایج 
و پاسخ آنها

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

است؟ چگونه 
پاسخ:

حالت غیرعادیحالت عادیعالئم حیاتی

باالتر از 37 درجه37 درجهحرارت بدن

فشار خون
120 روی 80 برای  بزرگساالن 

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

تعداد نبض 
)در یک 
دقیقه( 

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

نوجوانان 105 ـ 60

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

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

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

پاسخ: تا درجه طبیعي بدن یعني 37 درجه.

سؤاالت رایج 
و پاسخ آنها



ارزشیابی شایستگی مهمانداری

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

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

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

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

جلوگیری از خونریزی و ...(

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

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

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

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

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

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

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

معیار شایستگی: 

حداقل نمره مرحله کارردیف
قبولی از 3 

نمره 
هنرجو

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

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

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

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

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

2

*میانگین نمرات

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

خدمات ویژه مسافران معلول
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رئوس محتوافصلواحد یادگیریجلسه
زمان 

عملینظری 

1

انواع معلولیت، وسایل 
کمک توان بخشی، قوانین و 

سازمان های حمایتی

ـ8انواع معلولیت، تعاریف و ویژگی ها4

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

44

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

34

قانون جامع حمایت از فرد معلول و 44
وظایف سازمان بهزیستی 

46

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

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

4
برقراری ارتباط و نحوه کمک رسانی 

به فرد معلول در وسایل نقلیه 
عمومی

25

64

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

عمومی ضمن رعایت نکات ایمنی، 
مالحظات زیست محیطی، شئونات 

اجتماعی، آداب معاشرت اجتماعی و 
کرامت انسانی

25

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

16

84
رعایت شئونات اجتماعی و آداب 
معاشرت اجتماعی جهت حفظ 

کرامت انسانی

6ـ

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

    نابینایی    کم بینایی                    ناشنوایی                کم شنوایی

جسمی / حرکتی    سالمندی جسمی / حرکتی    صوت و گفتار 

معلولیت و انواع آن

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

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

اختالل و نقص های جسمی یا روانی دچار شود.

طرح درس:

زمان اختصاص یافتهعنوان درس

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

فعالیت 1 

فعالیت 2 
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مشخصهعضو معلول                   

هر دو چشمنابینایی
، میدان بینایی کمتر از  10 درجه، 

       
میزان بینایی کمتر از 

عدم تشخیص حرکت دست و شمارش انگشتان از فاصله یک 
متری

       میزان بینایی بین هر دو چشمکم بینایی

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

کالمی فرد بر طرف نخواهد شد.

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

بر طرف خواهد شد. فرد  ارتباط کالمی  شنوایی، مشکل 

صوت و
 گفتار

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

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

جسمی /
حرکتی

اختالالت در سیستم 
عصبی، عضالنی و 

اسکلتی

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

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

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

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

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

معلولیت 
ذهنی

نقص در کارکرد 
هوشی)عقالنی(

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

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

باشد. شده 

نوع
معلولیت

ویژگی

1

10

3

10  
تا

 

1

10

ادامۀ 
فعالیت 1 
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تعیین نوع معلولیت

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

اولویت نشستن با افراد 
آسیب پذیر

اولویت نشستن با افراد 
دارای معلولیت

اولویت نشستن با 
سالمندان

بحث کالسی بر مبنای معلولیت های تعریف شده.

طرح درس:

زمان اختصاص یافتهعنوان درس

5 درصدگروه بندی

50 درصدتهیه پاورپوینت

25 درصدارائه

20 درصدبازخورد

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

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

دارد(. ارجحیت  اینترنت 

فعالیت 2

ادامۀ 
فعالیت 1 



78

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

)10 درصد( سنجیده می شود.

ارزشیابی مرحله اول

نمرهنتیجه مورد انتظارموارد ارزشیابیردیف

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

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

وسایل کمک توانبخشی

طرح درس:

زمان اختصاص یافتهعنوان درس

10 درصدگفت وگوی کالسی و مقدمه

10 درصدفعالیت 4 سؤال1

50 درصدفعالیت 4 سؤال2

30 درصدفعالیت 3

گفت وگوی کالسی

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

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

ادامه فعالیت2
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پروتزعصای زیر بغلارتزصندلی چرخ دار

عینکسمعکعصای استانداردواکر

فعالیت 4

کاربردانواعنوع وسیله

ـ استانداردعصا
ـ منحنی 

شکل
ـ چند پایه

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

یا ضعیف شده بردارد.

ـ زیربغلی
ـ مچی

ـ آرنجی 
)دارای قسمت 

ساعدی(

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

از لحاظ ارتفاع کلی قابل تنظیم اند.
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کاربردانواعنوع وسیله

واکر
 ـ استاندارد

ـ تاشو
ـ پیش برنده

ـ چرخدار
ـ دارای 
قسمت 
ساعدی

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

داشتن چهارعدد پایه از عصا پایدارتر است.

ارتز

ـ ستون 
فقرات

ـ اندام فوقانی
 ـ اندام 
تحتانی

سیستم  عوارض  و  اختالالت  اصالح  درکنترل، 
ضربه،  مادرزادی،  منشأ  با  عضالنی  اسکلتی 
التهاب، فرسایشی و مشکالت عصبی کاربرد دارد. 
کاربردهای اصلی ارتزها شامل موارد زیر می شود:

1( جلوگیری از تغییر شکل مفاصل و اندام ها و یا 
بدتر شدن آن

2( اصالح تغییر شکل های ایجاد شده
3( کنترل بی ثباتی ها

4( تسهیل تحمل وزن و اصالح راستای بدن
5( تسهیل حرکات اندام ها و مفاصل

6( کاهش درد و فشارهای وارد شده بر اندام ها ومفاصل

بسته به سطح پروتز
قطع عضو:

 ـ اندام فوقانی
 ـ اندام 
تحتانی

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

می شود.

 ـ ثابتصندلی چرخ دار
 ـ تاشو

ـ  الکتریکی
 ـ ورزشی

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

داده است، انجام می دهد.

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

عصاها تأمین می شود، آشنا گردند.

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

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

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

چه نتیجه ای می گیرید؟

فعالیت 3 و 
سؤال 3 از 
فعالیت 4

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

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

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

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

ادامه 
فعالیت 3

کاربردانواعنوع وسیله

تقویت حس بیناییعینک

سمعک
تقویت حس شنوایی

ادامه 
فعالیت 4

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

دهید.

توجه

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

انتخاب تجهیزات مورد نیاز افراد 
دارای معلولیت

طرح درس:

زمان اختصاص یافتهعنوان درس

15 درصدتعریف فعالیت 5

15 درصدتهیه تجهیزات الزم توسط هنرجو

20 درصدتأیید تجهیزات

50 درصدتوضیح مشخصات وسایل

قانون جامع حمایت از معلوالن
طرح درس:

زمان اختصاص یافتهعنوان درس

10 درصدمقدمه

60 درصدفعالیت 6 سؤال 1

30 درصدفعالیت 6 سؤال2

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

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

4  پروتكل الحاقی کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت

فعالیت 6

کلیه سازمان های ذکر شده در قانون جامع حمایت از معلوالن

توجه
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فهرست خدمات سازمان بهزیستی 
در حمایت از افراد دارای معلولیت

طرح درس:

زمان اختصاص یافتهعنوان درس

50 درصدفعالیت میدانی

50 درصدارائه گزارش

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

وقت کالسی همان روز تعیین می گردد.

فعالیت 7

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

ارزشیابی مرحله دوم

نمرهنتیجه مورد انتظارموارد ارزشیابیردیف

1
کمک توانبخشی  تجهیزات  انتخاب 
تعیین  معلولیت  نوع  با  متناسب 

شده

انتخاب صحیح وسیله 
2کمک توانبخشی 

و 2 ویژگی  مورد  در  توضیح  ارائه 
شده انتخاب  وسیله  کاربرد 

و  ویژگی  مورد  در  توضیح  ارائه 
بر  شده  انتخاب  وسیله  کاربرد 

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

طرح درس:

زمان اختصاص یافتهعنوان درس

20 درصدسؤال 1

30 درصدسؤال 2

30 درصدسؤال 3

20 درصدسؤال 4

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

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

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

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

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

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

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

باشند.
پاسخ سؤال 3:

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

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

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

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

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

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

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

گفته شده است.

نحوه برقراری ارتباط با افراد 
دارای معلولیت

طرح درس:

زمان اختصاص یافتهعنوان درس

10 درصدمقدمه

15 درصدفعالیت 8

15 درصدفعالیت 9

15 درصدفعالیت 10

15 درصدفعالیت 11

15 درصدفعالیت 12

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

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

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

شود. داده  شرح  هنرجویان 

برقراری ارتباط و ارائه خدمات

طرح درس:

زمان اختصاص یافتهعنوان درس

10 درصدمقدمه

هر فعالیت 25 درصدانجام فعالیت ها )فعالیت 14(

15 درصدجمع بندی نهایی

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

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

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

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

توجه 1

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

نمرهنتیجه مورد انتظارموارد ارزشیابیردیف

1نحوه صحیح برقراری ارتباطبرقراری ارتباط1

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

هدایت یا راهنمایی فـرد مـعلول 
وسیله  صحیح  به کارگیری  ضمن 

کمک توانبخشی وی 
0/5

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

عمومی نقلیه 

معلول  فرد  کردن  پیاده  یا  سوار 
ضمن به کارگیری صحیح وسیله 

وی کمک توانبخشی 
0/5

4

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

موقعیت جدید

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

1

نکات ایمنی در ارائه خدمات به افراد معلول

طرح درس:

زمان اختصاص یافتهعنوان درس

5 درصدمقدمه

15 درصدسؤال 1

15 درصدسؤال 2

25 درصدفعالیت 15 سؤال1

25 درصدفعالیت 15 سؤال2

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

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

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

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

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

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

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

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

نکات ایمنی و معیارهای مناسب سازی 
در ساختمان ها

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

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

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

 مسقف و غیر لغزنده بودن سطح شیب دار
آسانسور

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

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

ورودی ها و راهروها 
 حداقل عرض 160 سانتی متری در ورودی ها  



89

فصل4: خدمات ویژه مسافران معلول

 حداکثر آستانه درها 2 سانتی متر  
 حداقل عرض راهرو در ساختمان ها 140 سانتی متر  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مناسب دست یابند.

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

طرح درس:

زمان اختصاص یافتهعنوان درس

5 درصدمقدمه
15 درصدسؤال

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

10 درصدجمع بندی

شئونات اجتماعی

توجه

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

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

الزم است.

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

کالسی راجع به کلیه نظرات صورت پذیرد.

فعالیت 16

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

کرامت انسانی و آداب معاشرت اجتماعی
طرح درس:

زمان اختصاص یافتهعنوان درس

5 درصدمقدمه

10 درصدسؤال 1

10 درصدسؤال 2

10 درصدسؤال 3

فعالیت 18

10 درصدبحث در گروه

25 درصد برای کل گروه هاارائه نظرات

15 درصدبحث کالسی

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

واژگان یا عبارات دارای بارمعنایی 
منفی

واژگان یا عبارات دارای بارمعنایی مثبت 
جایگزین

افراد دارای معلولیتناتوان، معلول، افلیج و ...

پارکینگ قابل دسترسیپارکینگ معلولین

ورودی قابل دسترسیورود معلولین

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

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

کالسی راجع به کلیه نظرات صورت پذیرد.

فعالیت 18

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

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

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

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

مقدس، دالوری ها و شجاعت های جانبازان در کالس گفت وگو کنید.
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فصل4: خدمات ویژه مسافران معلول

همچنین به منظور حفظ کرامت افراد دارای معلولیت باید به موارد زیر مبادرت 
کرد:

 اجتناب از برچسب زدن
 تأکید بر توانایی به جای ناتوانی

 اجتناب از سوء تعبیر
 اجتناب از کاربرد کلمات بیمار و رنجور

در نهایت در مکالمه با افراد دارای معلولیت باید طبیعی برخورد نمود.



94

ارزشیابی شایستگی انجام خدمات ویژه برای افراد معلول

شرح کار: 
1ـ تعیین نوع معلولیت

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

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

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

شاخص ها:
ـ بر اساس تعاریف سازمان بهزیستی کشور

ـ بر اساس نوع معلولیت تعیین شده و محتوای کتاب درسی 

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

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

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

ـ تجهیزات کمک توان بخشی 
ـ کارگاه مناسب سازی شده

معیار شایستگی: 

حداقل نمره مرحله کارردیف
قبولی از 3 

نمره 
هنرجو

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

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

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

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

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

2

*میانگین نمرات

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

فصل 5
کنترل خطوط اتوبوس رانی شهری
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جدول بودجه بندی )کنترل خطوط اتوبوس رانی(

سه
رئوس محتوافصلواحد یادگیریجل

زمان )ساعت(

عملینظری 

5کار با نقشه1

11کار با نقشه و یافتن نقاط قابل دسترسی

11آشنایی بامقیاس و محاسبه فاصله روی نقشه

12ارائه گزارش کار با نقشه در کالس توسط هنرجویان

2
برنامه ریزی خطوط 

اتوبوس رانی 
درون شهری

5

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

مفاهیم برنامه ریزی خطوط اتوبوس رای 
ـ1/5درون شهری

4ـانجام فعالیت کارگاهی 1

1ـانجام ارزشیابی مرحله اول

جدول زمان بندی 3
5اتوبوس ها

ـ2آموزش تهیه و تدوین جدول زمان بندی اتوبوس ها

تکمیل و تهیه زمان بندی اتوبوس ها توسط 
4ـهنرجویان

2ـارزشیابی مرحله دوم )در پایانه(

4

شرایط کار در 
پایانه های اتوبوس رانی 

درون شهری 
5

ـ1بیان شرایط پایانه ها

11بحث دربارۀ شرایط کار در پایانه ها

مدیریت عرضه 
و تقاضای سفر 

درون شهری
5

11تعریف عرضه و تقاضا )نمایش فیلم(

مدیریت تقاضای سفر )معرفی سامانه حمل و نقل 
ـ1هوشمند(

2ـانجام فعالیت کالسی
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فصل5  : کنترل خطوط اتوبوس رانی شهری

65ـ برآورد تقاضای سفر5

ـ0/5بیان ضرورت برآورد تقاضای سفر

ـ2/5آموزش روش های برآورد تقاضای سفر

3ـفعالیت کارگاهی 3

1ـارزشیابی مرحله سوم )در پایانه اتوبوس رانی(

6
7ـ سامانه های کنترل 
خطوط اتوبوس رانی 

شهری
5

ـ0/5تعریف سامانه کنترل خطوط اتوبوس رانی

11ویژگی های سامانه کنترل خطوط اتوبوس رانی

11اجزای سامانه کنترل خطوط اتوبوس رانی

2ـانجام فعالیت های کالسی این بخش

3ـفعالیت کارگاهی 4

2ـارزشیابی مرحله چهارم )در پایانه اتوبوس رانی(

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

22مجازات قانونی در حوزه حمل و نقل همگانی

9ـ ثبت و بررسی آمار و 8
5مستندسازی

اهمیت، ضرورت و کاربردهای ثبت آمار و 
21مستندسازی

انواع گزارش هایی که براساس آمار مختلف تهیه 
21می شود

1/50/5ارزشیابی پایانیارزشیابی

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

طرح درس 

ابزار و تجهیزاتروش ارائهموارد قابل ارائهزمانبخش

10 % مقدمه

اهمیت حمل و نقل 
همگانی و برنامه    ریزی و 

مدیریت سفرها 

ـ طرح پرسش و دادن 
فرصت برای پاسخ 

توسط هنرجو
ـ تأیید یا اصالح پاسخ 

توسط  هنرآموز

کتاب درسی و تجهیزات مشخص 
شده در کتاب درسی

40 %سرفصل

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

 3ـ شرایط کار در پایانه های 
اتوبوس رانی شهری

 4ـ مدیریت عرضه و تقاضای 
درون شهری

ـ سامانه های کنترل خطوط  5 
اتوبوس رانی شهری

 6  ـ قوانین و مقررات حمل و 
نقل همگانی

 7ـ ثبت و بررسی آمار و 
مستندسازی 

ـ ارائه مطلب با استفاده 
از پاورپوینت

ـ طرح پرسش
ـ تشریح     

موضوع          با   استفاده از 
روش سخنرانی

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

شده

45 %فعالیت

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

خطوط برنامه ریزی 
2ـ  انجام فعالیت کالسی و 

تکمیل جدول 

کار  محیط  در  ـ حضور 
واقعی

و  ایستگاه ها  مشاهده  ـ 
پایانه ها

ـ برنامه ریزی خطوط در 
شرایط واقعی 

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

ـ جدول طراحی شده در کتاب 
درسی

در  شده  معرفی  نرم افزارهای  ـ 
کتاب

5 %جمع بندی
نتیجه گیری از مطالب ارائه 

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

جداول تکمیل شده
ماژیک و وایت برد
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مقدمه )معرفی(

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

اتوبوس رانی جویا  شوید.

کار با نقشه

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

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

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

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

دهید.
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نقشه خوانی

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

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

پاسخ 
فعالیت1

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

است. زمین  روی  سانتی متر  هزار  یک سانتی متر، 

پاسخ 
فعالیت2

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

فعالیت2

مثال نقاط قابل دسترسی

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

نقاط مربوط به حمل و نقل

ـ مرکز رایانه ایران
ـ مرکز رایانه ایرانیان

نقاط مربوط به مراکز تجاری و خرید

ـ وزارت دادگستری
ـ سفارت عراق  

نقاط اشتغال و اداری

ـ سینما قدس نقاط فرهنگی و ورزشی

ـ درمانگاه                         
ـ                                    

نقاط مربوط به مراکز درمانی و سالمت

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

پاسخ 
فعالیت5
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برنامه ریزی خطوط اتوبوس رانی )جلسه2(
پس از اشاره و مروری بر اهمیت حمل و نقل همگانی، بحث کنید که یک کنترل کننده 
خطوط اتوبوس رانی چگونه می تواند رفت و آمد اتوبوس ها را برنامه ریزی و مدیریت 

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

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

هنرجویان را برای انجام آن به پایانه ببرید.

ارزشیابي مرحله اول

مراحل کارردیف
شرایط عملكرد 

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

نتایج 
ممكن

استاندارد )شاخص ها/ 
نمرهداوری/ نمره دهی(

1

نقشه خوانی 
و یافتن نقاط 

دسترسی

ـ نقشه خطوط و مسیرها
تعداد وسایل نقلیه

ـ رایانه
ـ زمان 30 دقیقه

ـ محل: سایت رایانه یا 
کالس مجهز به رایانه

جدول 
نقاط قابل
دسترس 
تهیه  
می شود

جدول با نقشه تطابق 
3دارد

جدول با نقشه کاماًل 
2تطابق ندارد

1جدول تهیه نشده است

شایستگی های غیرفنی، 
ایمنی، بهداشت، 

توجهات زیست محیطی 
و نگرش

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

وسایل نقلیه آالینده
4ـ انجام به موقع وظایف

ـ رعایت 
می شود

ـ رعایت 
نمی شود

3رعایت همه موارد

2رعایت موارد 2 و 4

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

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

دقیقه اوج عصر =20  زمانی  ترتیب سرفاصله 

پاسخ 
فعالیت4

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

پاسخ 
فعالیت4

خالصه راهنمای تدریس جلسه 2

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

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

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

بحرانی مانند  بارندگی شدید، سیل یا توفان... 

جدول زمان بندی حرکت اتوبوس ها

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

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

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

       شماره ایستگاه
شماره سفر

 1
)مبدأ(

2345 6
)مقصد(

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

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

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

عددقبلی 47:43
+6دقیقه

عددقبلی 
+8دقیقه

عددقبلی 
+7دقیقه

عدد قبلی 
+4 دقیقه

عدد قبلی 
+5 دقیقه

عددقبلی 58:08
+6 دقیقه

عددقبلی 
+8دقیقه

عددقبلی 
+7دقیقه

عدد قبلی 
+4 دقیقه

عدد قبلی 
+5 دقیقه

عددقبلی 68:33
+6 دقیقه

عددقبلی 
+8دقیقه

عددقبلی 
+7 دقیقه

عدد قبلی 
+4 دقیقه

عدد قبلی 
+5 دقیقه

عدد قبلی 78:58
+6 دقیقه

عدد قبلی 
+ 8 دقیقه

عدد قبلی 
+7 دقیقه

عدد قبلی 
+4 دقیقه

عدد قبلی 
+5 دقیقه

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

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

1016:20
زمان 

قبلی+7 
زمان 
قبلی+8

زمان 
قبلی+8

زمان 
قبلی+5

زمان 
قبلی+5

1116:40
زمان 

قبلی+7 
زمان 
قبلی+8

زمان 
قبلی+8

زمان 
قبلی+5

زمان 
قبلی+5

1217:00
زمان 

قبلی+7 
زمان 
قبلی+8

زمان 
قبلی+8

زمان 
قبلی+5

زمان 
قبلی+5

زمان 1317:20
قبلی+7 

زمان 
قبلی+8

زمان 
قبلی+8

زمان 
قبلی+5

زمان 
قبلی+5

زمان 1417:40
قبلی+7 

زمان 
قبلی+8

زمان 
قبلی+8

زمان 
قبلی+5

زمان 
قبلی+5

زمان 1518:00
قبلی+7 

زمان 
قبلی+8

زمان 
قبلی+8

زمان 
قبلی+5

زمان 
قبلی+5

16
  

18:20
زمان 

قبلی+7 
زمان 
قبلی+8

زمان 
قبلی+8

زمان 
قبلی+5

زمان 
قبلی+5

بح
 ص

وج
ی ا

ند
ن ب

زما
صر

ج ع
 او

دی
ن بن

زما

جدول 
تكمیل شده 

2ـ5
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ارزشیابي مرحله  دوم  

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

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

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

تقاضای سفر  و  مدیریت عرضه 
درون شهری )جلسه 4(

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

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

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

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

فعالیت
کارگاهی2

ف
مراحل کارردی

شرایط عملكرد )ابزار، 
مواد، تجهیزات، زمان، 

مكان و ...(
نتایج ممكن

استاندارد )شاخص ها/ 
رهداوری/ نمره دهی(

نم

2

برنامه ریزی 
و 

زمان بندی 
وسایل نقلیه

ـ نقشه خطوط و مسیرها
تعداد وسایل نقلیه

ـ رایانه
ـ زمان 60 دقیقه

ـ محل: پایانه 
اتوبوس رانی

جدول زمان بندی 
تهیه می شود

جدول زمان بندی 
تهیه نمی شود

 Time shift جدول تهیه با
3مطابقت دارد

 Time shift جدول تهیه با
2مطابقت ندارد

1جدول تهیه نشود



105

فصل5  : کنترل خطوط اتوبوس رانی شهری

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

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

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

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

پاسخ 
فعالیت6

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

می کند. کمتر  را  خطوط  و 

پاسخ 
فعالیت7

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

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

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

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

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

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

نماید. گوشزد 

فعالیت
کارگاهی 3

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

توسط متصدی کنترل خط بگویند.

ارزشیابي مرحله سوم

ره
نم استاندارد )شاخص ها/

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

مواد، تجهیزات، 
زمان، مكان و ...(

مراحل 
کار ف

ردی

3

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

و تقاضا درست است

تعداد مســافران برآورد 
مسافران  نیاز  به  و  شده 

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

نیازها انجام شود
انجام  مســافر  بــرآورد 
پاســخگویی  و  نشــود 

ناقص باشد

ـ برنامه زمان حرکت
ـ حضور وسایل نقلیه

ـ امتحان در محل پایانه
ـ زمان 60 دقیقه

اجرای 
برنامه 
تردد 

خطوط 
وسایل 
نقلیه 3

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

نشده است

1 گزارش تهیه نشده است

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

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

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

شرایط عملكرد  )ابزار، 
مواد، تجهیزات، زمان، 

مكان و ...(

مراحل 
کار ف

ردی

3
اساس شــاخص های کنترل  بر  گزارش 

شده تهیه می شود
گزارش تهیه 

می شود

گزارش 
ناقص یا تهیه 

نمی شود

ـ فرمت گزارش در اختیار 
باشد

مشخص  اطالعات  اقدام  ـ 
باشد

ـ زمان 60 دقیقه
تهیه 

گزارش 
عملکرد

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

آن کامل نیست

1
گزارش ها بدون توجه به شاخص ها تهیه 

شود

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

سامانه کنترل خطوط در پایانه.

فعالیت
کارگاهی4

ارزشیابی مرحله چهارم

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

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

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

آمار و مستنداتی نیاز دارد.



ارزشیابی شایستگی کنترل خطوط اتوبوس رانی درون شهری

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

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

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

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

کنترلی عملکرد افراد و شرکت های طرف قرارداد
شاخص ها:

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

فرمت های تنظیم گزارش  

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

30 دقیقه تئوری است.
ابزار و تجهیزات:

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

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

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

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

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

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

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

2

*میانگین نمرات

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



منابع دانش افزایی هنرآموز
 کتاب ها

 آشنایی با سیستم های هوشمند حمل و نقل شهری/ علی نادران/ 
تهران:    سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، 1390.

 10 اصل حمل و نقل در زندگی شهری/ ترجمه و گردآوری مژگان عقیلی/ تهران: 
هزاره ققنوس، 1390.

 جایگاه مطالعات حمل و نقل و ترافیک در فرایند برنامه ریزی شهری در ایران/ 
بهمن پرنیان/ مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری؛ 1386.

تهران:     خشایی پور/  مرتضی  مؤلف  همگانی/  نقل  و  حمل  سیستم های  مبانی   
موج   سبز،1390.

 برنامه ریزی در سیستم اتوبوس رانی شهری/ مؤلف سید محمد مهدی امیری پور/ 
گرگان: انتشارات لغت، 1391.

منابع اینترنتی
 وب گاه ها شهرداری های شهرهای کشور، وب گاه های سازمان یا ادارات حمل و 

نقل ترافیک همه شهرها، برای نمونه:
/http://www.tehran.ir :وب گاه شهرداری تهران

/http://trafficorg.tehran.ir :وب گاه سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران
/http://new.isfahan.ir :وب گاه شهرداری اصفهان

/http://bus.tabriz.ir :وب گاه اتوبوس رانی شهر تبریز
/http://www.shiraz.ir/bus/inex:وب گاه اتوبوس رانی شهر شیراز

/http://mashadtraffcir :وب گاه سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد
/https://fa.wikipedia.org/wiki :دانشنامۀ اینترنتی ویکی پدیا 
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 منابع فارسی

تهران:  شرکت چاپ و نشر  ایمنی و کمک های نخستین.  اکبری ساری، علی.   
.1393 ایران،  درسی  کتاب های 

 منصوری، مهرداد. چگونه با عصا و واکر راه برویم، کتاب راهنما، انتشارات سایت 
.www.iranorthoped.ir ایران ارتوپد

  کرباسی، سید مصطفی؛ دواتگران، کیوان. کنوانسیون بین المللی حقوق معلوالن 

و قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن، گردآوری و ترجمه. تهران:  اداره کل روابط 
عمومی سازمان بهزیستی کشور 1390.

 یکتامرام، سید علی؛ غالمی سلطان مرادی، رضا. چگونگی تعامل با افراد معلول. 
تهران: سازمان بهزیستی کشور 1388.

ساختمان،  مناسب سازی  راهنمای  دسترسی:  استانداردهای  مصطفی.  سراج،   
فضاهای عمومی، حمل و نقل و تجهیزات. تهران: سازمان بهزیستی کشور 1388.
 دیبایی، نادر. مدیریت خرید و اصول انبارداری. تهران: انتشارات ترمه، چاپ نهم، 1392.

 قمی، شیخ عباس، مفاتیح الجنان، قم: انتشارات مطبوعات دینی، 1377
http://hrm.nioc.ir :وب گاه مدیریت توسعه منابع انسانی 

منابع و مآخذ
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 منابع انگلیسی

 Quinn,Gerard; Danger, Theresia, Dager and et al 2002.
 "The current use and future potential of united Nations
human rights instruments in the context of disability".
united Nations, New York and Geneva, 2002.
  "PeoPle firST laNGuaGe: words with Diginity for
people with disabilities". www.passitoncenter.org
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