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هوايي  زمینی،  مختلف  شیوه های  دارای  حمل ونقل 
حمل ونقل،  شیوه های  میان  در  می باشد.  دريايي  و 
براي  لذا  گران قیمت بوده و  حمل ونقل هوايي نسبتاً 
مسافرت هاي سريع يا مسافت هاي طوالني و بارهاي 

خاص مدنظر قرار مي گیرد. حمل ونقل دريايي نیز، به 
وجود دريا يا مسیرهای آبی )دريا، اقیانوس( وابستگی 
دارد. بنابراين حمل ونقل در داخل کشورها غالباً به صورت 

جاده ای يا ريلی انجام مي گیرد. 

1ـ2ـ  مشخصات و ويژگي ها

شکل 1ـ2ـ حمل ونقل دریایی، هوایی، زمینی

شکل 2ـ2ـ حمل ونقل ریلی

البته اين دو شیوه را نبايد رقیب  حمل ونقل جاده اي و ريلي از زيرمجموعه های حمل ونقل زمینی هستند. 
هم در نظر گرفت. بلکه مکمل يکديگر هستند و نقش آنها بنا به ويژگي هاي هريك تعريف مي گردد. مزاياي 
حمل ونقل ريلی ايمني بسیار باال، کاهش در مصرف سوخت و آلودگی، راحتي بیشتر، هزينۀ پايین تر، و امکان 
جابه جايي انبوه مسافر و کاال مي باشد. بنابراين برای حمل ونقل انبوه بار و مسافر در مسیرهای اصلي، راه آهن 

مدنظر قرار مي گیرد )شکل2ـ2(.

اما حمل  ونقل ريلی مابین ايستگاه هايی خاص در طول مسیر انجام می شود و قطار نمی تواند در هر مکانی که 
بخواهد توقف داشته باشد. اما حمل ونقل جاده ای متفاوت است. يعنی امکان حمل و نقل مسافر و يا تحويل 
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گرفتن بار از محل مبدأ و تحويل دادن آن در محل مقصد بار فراهم است. بنابراين از شیوه حمل ونقل جاده ای 
در اکثر مواقع به عنوان تکمیل کنندۀ ديگر شیوه های حمل ونقل از جمله دريايی، هوايی و ريلی استفاده می شود. 
سیستم حمل ونقل جاده ای به عنوان در دسترس ترين و انعطاف پذيرترين شیوۀ حمل ونقل می باشد. به عبارتی در 
هر مکانی از درون شهرها، بین شهرها و روستاها و از محل تولیدات صنعتی و معدنی تا محل مصرف آنها، استفاده 

از خدمات اين شیوه،  امکان پذير بوده و امکان استفاده از حمل ونقل جاده ای از ساير شیوه ها بیشتر است. 

فعالیت
1 تجربیات خود از سفر با قطار را با هم کالسی هايتان در میان کالسی1

بگذاريد، از کدام ايستگاه سوار شده ايد، از چه شهرهايی عبور 
کرديد و در کدام ايستگاه پیاده شده ايد، چه مشکالتی در طول 

سفر داشتید؟

به  خود  دوستان  با  را  خود  هوايی  سفرهای  تجربه   2

اشتراک بگذاريد.

3 کشور ما دارای چند بندر می باشد؟ تحقیق کنید و در 

کالس در مورد آن بحث کنید؟

بازدید 
علمی

در صورت امکان با هماهنگی مسئولین هنرستان از فرودگاه شهر خود بازديد کنید. اطالعات زير را 
جمع آوری کرده و در مورد آنها در کالس بحث کنید.

اطالعات مورد نیاز
1 چه شغل هايی در فرودگاه وجود دارد؟

2 از چه وسايل نقلیه ايی در فرودگاه استفاده می شود؟

3 چه میزان بار و مسافر از فرودگاه ماهانه و ساالنه جابه جا می شوند؟ 

پايین  قابل حمل(  بار  تناژ )وزن  به ظرفیت  با توجه 
ناوگان حمل ونقل جاده ای در مقايسه با ساير شیوه ها، 
در  به ويژه  و  عمده(  )غیر  خرد  بارهای  برای  معموالً 
شیوۀ  اين  از  بار،  مقصد  و  مبدأ  بین  کوتاه  فواصل 
طوالنی  فواصل  در  می گردد.  استفاده  حمل ونقل 

ترکیب اين شیوۀ حمل ونقلی با ديگر شیوه ها، می تواند 
داشته  همراه  به  را  ارزان تر  يا  و  سريع تر  جابه جايی 
باشد. بنابراين حمل ونقل جاده ای نقش جابه جايی بار 
بین مبدأ و مقصد بار و پايانه ها ی ترکیبی را بر عهده 

دارد. 
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در کشور ما متولي بخش حمل ونقل درون شهري )داخل شهر( وزارت کشور و شهرداري ها بوده و در سطح 
بین شهري و بین المللي )خارج کشور( وزارت راه و شهرسازي اين امور را به عهده دارند. هر کدام از بخش های 
حمل ونقل برون شهری نیز به دلیل تفاوت در زيرساخت و بهره برداري، زير نظر يکی از سازمان هاي تابعه وزارت 

راه و شهرسازی به صورت مجزا و با قوانین مربوط به آن می باشد.

جدول 1ـ2ـ سازمان های مرتبط با شیوه های مختلف حمل ونقل 

حمل ونقل جاده ای زير نظر سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای و 
معاونت ساخت و نگهداری راه های روستايی 

حمل ونقل ريلي زير نظر راه آهن جمهوري اسالمي ايران 

حمل ونقل هوايي زير نظر سازمان هواپیمايي کشوري

حمل ونقل دريايي زير نظر سازمان بنادر و دريانوردی 

فعالیت
1 سازمان های زير مجموعه وزارت راه و شهرسازی را نام ببريد و در مورد مسئولیت های هر کدام در کالسی2

کالس بحث و گفت گو نمايید.
2 کدام سازمان شهرداری در بخش های حمل ونقل فعالیت دارند؟

3 در مورد مسئولیت های سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای در کالس بحث کنید.

2ـ  2ـ شناخت نهادهاي مرتبط و آشنايي با وظايف آنها 
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همچنین ساير نهادهايی که مرتبط با امور حمل ونقل می باشند نیز به شرح ذيل آورده شده است که به اختصار 
با آنها آشنا خواهید شد.

  ستاد مدیریت حمل ونقل و سوخت کشور: اين ستاد مسئول اعمال مديريت 
مديريت  و  عمومي  حمل ونقل  توسعه  قانون  کامل  اجراي  براي  الزم  برنامه ريزي 

مصرف سوخت است.

بروز  هنگام  در  امدادي  خدمات  ارائه  احمر:  هالل  نجات  و  امداد  سازمان    
حوادث و سوانح طبیعي مانند زلزله و سیل و غیره در داخل و خارج از کشور، ارائه 

کمك هاي اولیه در حوادث غیر مترقبه به وسیلۀ امدادگران و... .

  مرکز مدیریت حوادث و فوریت هاي پزشکي )اورژانس(: کار اين مرکز 
بیماران  و  مصدومین  به  خدمات  ارائه  و  پزشکی  فوريت های  موارد  به  رسیدگی 

اورژانسی می باشد.

  کمیسیون حمل ونقل، ترانزيت و گمرک اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران

ساخت و توسعه

در اين میان وظیفه مطالعات و ساخت آزادراه ها و بزرگراه ها با شرکت ساخت و توسعه زيربناهای حمل ونقل 
کشور و وظیفه بهره برداری و نگهداری از آنها با سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای می باشد. در  شکل زير، 
نحوه تقسیم وظايف و حوزه مسئولیت در بخش حمل ونقل جاده ای در معاونت ها و سازمان های زير مجموعه 

وزارت راه و شهرسازی نشان داده شده است. 

نمودار 1ـ2ـ ساختار دولت در سامانه حمل ونقل جاده ای

نگهداری و بهره برداری

معاونت راه 
روستايی

شرکت ساخت و 
توسعه زيربناهای 

حمل و نقل

معاونت راه 
روستايی

ادارات کل راه و 
شهرسازی
 استان ها

سازمان راهداری 
و حمل و نقل 

جاده ای

وزارت راه و شهرسازی

ادارات کل راه و 
شهرسازی
 استان ها

ران ی ا�ی اور�ز �ش
ع، معادن و �ک ا�ی ی ص�ز رگا�ز ا�ق �با�ز ا�ق
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 پلیس راهور )پلیس راهنمايی و رانندگی ايران که در اختصار راهور نیز خوانده 
می شود(: وظیفه کنترل ترافیك در راه های شهری و برون شهری را بر عهده دارد 
و يکی از زيرمجموعه های نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ايران است. پلیس راه 
ايران است  انتظامي جمهوري اسالمي  نیروي  از راهنمايي و رانندگي  واحدهايي 
رانندگي در  بر اجراي قوانین و مقررات راهنمايي و  که وظیفه نظارت و کنترل 

جاده هاي کشور را بر عهده دارند. 

 بیمه مرکزی: نقش اين سازمان مرتبط با زيان ها و خسارت های پس از حادثه 
است.

و  طراحی  سازمان  اين  وظايف  جمله  از  زیست:  محیط  حفاظت  سازمان   
با  است.  نقلیه(  وسايل  )مانند  زيست  محیط  آالينده های  کنترل  ضوابط  تدوين 
امر جابه جايی  در  پیشرفت های موجود در حمل ونقل سبب سهولت  آنکه  وجود 
فیزيکی می شود، لیکن بسیاری از هزينه های زيست محیطی حاصل از حمل ونقل 
آلودگی  بر  تأثیر حمل ونقل  زياد  بسیار  موارد  به  توجه  با  گرفته می شود.  ناديده 

محیط، نقش سازمان حفاظت محیط زيست به خوبی آشکار می باشد. 

چهار  از  يکی  ایران:  نفتی  فراورده های  پخش   و  پاالیش  ملی  شرکت   
شرکت اصلی وزارت نفت می باشد. از جمله مهم ترين وظايف محوله اين شرکت در 
بخش حمل ونقل، تأمین سوخت روزانه همۀ وسايل نقلیه موتوری سبك و سنگین 

است.

  شرکت بهینه سازی مصرف سوخت: فعالیت های اصلی اين شرکت در قالب 
بهینه سازی مصرف سوخت در سیستم ها و وسايل حمل ونقل، کمك به رشد فناوری 
تجهیزات  سازنده  صنايع  در  انرژی  مصرف  لحاظ  از  محصوالت  کیفیت  بهبود  و 
مصرف کننده سوخت، توسعه فرهنگ مصرف بهینه انرژی در سطوح مختلف جامعه 
از طريق نشر کتب، مجالت و مقاالت، تدوين برنامه های الزم در رسانه های گروهی، 
آگاه سازی و آموزش عمومی و همچنین ايجاد سیستم های تشويقی در جهت ارتقاء 

فرهنگ بهینه سازی مصرف انرژی است.
شرکت ملی نفت ايران

شرکت بهينه سازی مصرف سوخت
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3 ـ2ـ آشنايی با وضعيت موجود به زبان آمار 

از داده ها را مطالعه  از رياضی است که راه های جمع آوری، خالصه سازی و نتیجه گیری  آمار رشته وسیعی 
می کند. در اين بخش برای آشنايی شما با نحوه ارائه آماری اطالعات )نمودار و جدول( در بخش حمل ونقل، 

به بررسی چند آمار کلی درباره بخش های مختلف حمل ونقل بار و مسافر در کشور پرداخته شده است.
 سهم حمل ونقل بار و مسافر: سهم )میزان( حمل ونقل بار و مسافر در کشور در بین شیوه های مختلف 
حمل ونقل )جاده ای، هوايی، ريلی و دريايی( در سال 1393 بررسی شده که در نمودارهای 2ـ2 و 3ـ2 نشان 

داده شده است.

 بیشترین حجم تردد و عبور: بیشترين تعداد عبور و مرور کامیون هاي حامل بارترانزيتی که در سال 
برای شمارش تعداد خودروهای عبوری( ثبت شده در  1394 توسط دستگاه های تردد شمارها ) وسیله ای 

جدول زير آمده است.
جدول2ـ2ـ بیشترین حجم تردد کامیون حامل بارترانزیتی برحسب مبدأ )بارگیري(ـ  مقصد )تخلیه(، سال 94

وزن )تن(تعدادمقصدمبدأ

1475063880461امارات )تخلیه در بنادر(عراق

469211106722افغانستانامارات )بارگیری از بنادر(

49066874522ترکمنستانترکیه

%13/8
%8/9

%0/54

ریلی    

دریایی
هوایی

جاده ای    

نمودار 2ـ2ـ سهم حمل ونقل مسافر

%76/7

%9/19 %13/38%6/43

جاده ای

هوایی

دریایی

ریلی

نمودار 3ـ2ـ سهم حمل ونقل بار

%68/9
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 بیشترین حجم مسیرهای پرتردد: بیشترين حجم مسیرهاي پرتردد کاال در سال 94 به شرح زير است.

جدول3ـ2ـ مسیرهاي پرتردد جابه جایی کاال در سال 94

وزن )تن(مرز خروجمرز ورود

2501459بندر امامپرويزخان

761227بندر امامباشماق

591618لطف آبادبازرگان

 فعال ترین مرزهاي کشور: اطالعات مرزهاي کشور برای ترانزيت ورود کاال يکی از اطالعات ارزشمندی 
است که برای ارتقا دادن به سطح سرويس دهی مورد نیاز و حائز اهمیت است. فعال ترين مرزهاي کشور در 

ترانزيت ورود کاال در سال 1394 در جدول زير آورده شده است.

جدول 4ـ2ـ فعال ترین مرزهاي کشور در ترانزیت ورود کاال در سال 94

میزان )تن(درصدنام مرزردیف

29/33201113بندرعباس1

23/32533926پرويزخان2

11/491249775بازرگان3

10/11104385باشماق4

56612794سرخس5

4/8526071لطف آباد6

3/2348457تمرچین7

2/4262485بندر انزلی8

1/8191247بیله سوار9

1/7189847جلفا10

6/4699122ساير مرزها11

10010919222جمع کل
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4 ـ2ـ مشاغل رشته و توصيف هاي شغلي و وظايف آنها

شکل 3ـ2ـ متصدی فروش بلیت

شکل 4ـ2ـ مهماندار

مشاغل مختلفی در حوزه حمل ونقل وجود دارند که 
اين بخش  هرکدام دارای کارهای متفاوتی است. در 
به شرح حال تعدادی از اين مشاغل پرداخته می شود.
مسافري:  شرکت هاي  بلیت  صدور  متصدي   
مسافری  پايانه های  و  شرکت ها  در  که  است  فردی 

برون شهری به عنوان متصدی وظايف پاسخ گويی به 
مسافران و رانندگان، کنترل مدارک راننده وسیله نقلیه، 
صدور بلیت و انواع صدور صورت وضعیت و رسیدگی 

به امور وسیله نقلیه را به عهده دارد.

دريافت  مسئولیت  مسافربری  پايانه های  و  در شرکت ها  که  است  فردی  انبار توشه مسافر:  متصدي    
توشه و کنترل توشه مسافران بر اساس دستورالعمل ها، ثبت و صدور رسید توشه، نگه داری و تحويل توشه را 

به عهده دارد.
 مهماندار: فردی است که در شرکت ها و پايانه های )اتوبوس، قطار، هواپیما و...( مسافربری برون شهری 
مسئولیت هدايت و پاسخ گويی به مسافران در طول سفر، کنترل تجهیزات رفاهی، پذيرايی از مسافران و کمك 

به آنها در شرايط اضطراری و امداد رسانی را به عهده دارد.
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شکل 5ـ2ـ نگهبان

شکل 6ـ2ـ متصدی انبار

 کارمند خدمات ویژه مسافري: فردی است که به عنوان متصدی به افراد معلول و توان ياب بر اساس 
قوانین جامع حمايت از معلوالن و با استفاده از تجهیزات مناسب، وظیفۀ کمك رسانی به آنها را همراه با رعايت 

نکات ايمنی در وسايل نقلیه عمومی  و در پايانه ها به عهده دارد.
نقل  و  حمل  خطوط  عملکرد  بر  نظارت  مسئول  فرد  اين  مسافري:  خطوط  کنترل  و  گشت  مأمور    
درون شهری از طريق نظارت بر رفت و آمد اتوبوس ها در خطوط درون شهری مطابق با جدول زمان بندی، 

بررسی کمبودها و مشکالت خط و گزارش به مسئوالن پايانه خطوط است.
و  تصاوير  بازبینی  و  اعالم حريق، کنترل  راه اندازی سیستم های  است که وظیفه  فردی  پایانه:   نگهبان 
به  پايانه ها و مؤسسات حمل ونقل  هشدارهای ارسالی و تهیه گزارش های فنی و حادثه ای را در شرکت ها، 

عهده دارد.

است  فردی  سوزی:  آتش  و  ایمنی  متصدی   
شرکت های  و  پايانه ها  در  حريق  اطفای  وظیفه  که 
مسافربری و باری و تهیه گزارشات حادثه ایـ  تحلیلی 

را به عهده دارد.
فردی  پایانه:  امنیتی  سیستم هاي  متصدي   
و  فعال کردن  و  اندازی  راه  استفاده،  است که وظیفه 
مونیتورينگ  و  حفاظتی  سیستم های  غیرفعال کردن 

چك لیست  تکمیل  و  گشت زنی  کنترل،  بازرسی، 
مسافربری  و  باری  پايانه های  در  حفاظتی  تجهیزات 

را به عهده دارد.
وظايف  که  است  فردی  پایانه:  انبار  متصدي   
دريافت کاال، چیدمان کاال، ثبت و صدور حواله کاال، 
تحويل  و  مستند سازی  و  گزارش ها  تهیه  نگهداری، 

کاال را براساس مقررات انجام دهد.
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فصل 2 : شناخت حمل و نقل

وظیفه  که  است  فردی  تدارکات:  کارمند   
نیازسنجی، برآورد فضا و تسهیالت، تعیین،  کنترل و 
ارزيابی انواع خدمات فرهنگی، رفاهی و بهداشتی در 

پايانه های مسافربری و باری را انجام دهد.
 متصدی حمل بار: فردی است که وظايف پذيرش، 
صدور اسناد حمل، محاسبه کرايه حمل، بارگیری و 
چیدمان بار، حمل و تخلیه بارهای عادی را به عهده 

دارد.
بتواند  که  است  فردی  اسناد:  آرشیو  متصدی   
سازماندهی و طبقه اسناد را براساس نوع و اهمیت آن 
انجام دهد، به درخواست مراجعین پاسخ دهد، اسناد 
را تفکیك کرده و به افراد يا واحدهای مربوطه تحويل 
دهد، انواع گزارش های آماری و تحلیلی را تهیه کند.

وظايف  که  است  فردی  بارنامه:  تهیه  متصدی   
و  مستندسازی  نرم افزار،  از  استفاده  با  بارنامه  صدور 
بارنامه،  عوارض  محاسبه  گزارش ها،  تحلیل  و  تجزيه 
واريز عوارض بارنامه، تکمیل درخواست بارنامه، مراحل 
و  قوانین  براساس  را  بانك  و  پايانه  از  بارنامه  دريافت 

مقررات مربوطه انجام دهد.
بتواند  است که  فردی  امور حمل ونقل:   متصدی 
بررسی و ارزيابی فضا و تجهیزات شرکت های حمل ونقل 
و  تجزيه  دهد،   انجام  را  اتومبیل  کرايه  آژانس های  و 
تحلیل وضع موجود را انجام داده، نیازها و کمبودها را 
تعیین کند، گزارش عملکرد روزانه تهیه کرده و خدماتی 
مانند اتومبیل کرايه،  باری درون شهری و مسافری درون 

شهری را ارائه کند.
 نصاب عالئم راه ها: فردی است که بتواند جانمايی 
عالئم در محور راه ها را انجام دهد،  تجهیزات و مصالح 
مورد نیاز را برآورد کند و عالئم را براساس قوانین و 

مقررات نصب کند.
 نصاب تجهیزات ایمنی: فردی است که وظايف 
برآورد مصالح و تجهیزات جهت نصب انواع سرعت گیرها 
و ضربه گیرها، گاردريل و  آماده سازی سطوح براساس 

نوع آنها و عملیات نصب آنها را انجام دهد.

 متصدي حمل بار فاسد شدني: فردی است که 
کرايه  محاسبه  حمل،  اسناد  صدور  پذيرش،  وظايف 
حمل، بارگیری و چیدمان بار، حمل و تخلیه بارهای 

فاسد شدنی را به عهده دارد.
است  فردی  ترافیکي:  بار  کنترل  متصدي   
روی  بار  توزيع  و  استقرار  کنترل  وظايف  بتواند  که 
محورهای بارگیر،  تعیین مسیرهای حمل بار ترافیکی، 
اجرای راهکارهای عبور از محدوديت ها، تنظیم اسناد 
عبور از محدوديت ها و کنترل سالمت بارهای ترافیکی 

را قبل از تخلیه انجام دهد.    
است  فردی  بین المللی:  حمل ونقل  متصدي   
در  حمل ونقل  شیوه های  تعیین  وظايف  بتواند  که 
حین فرايند حمل، تدوين برنامه زمان حمل، تعیین 
تنظیم   بهینه،  مسیر های  انتخاب  و  مسیر های حمل 
قراردادهای تجاری، تبادل اسناد و مدارک حمل کاال، 
کنترل موقعیت محموالت در زمان حمل و حمل کاال 

را انجام دهد.
ناوگان  نگهداري  و  تعمیر  سرویس،  متصدي   
جاده: وظايف اين فرد کنترل سالمت تسمه های موتور، 
کنترل و تنظیم مايع خنك کاری موتور، کنترل روغن 
موتور، کنترل نشتی روغن جعبه دنده، ديفرانسیل و 
فايتال درايو، کنترل عملکرد سیستم های  گرمايش و 
باطری های خودرو،  مايع  تنظیم  و  سرمايش، کنترل 

تکمیل چك لیست ها و صدور مجوز حرکت است.
 بازرس فني وسیله نقلیه: فردی است که بتواند 
نقلیه،   وسیله  با  آن  انطباق  و  مدارک  کنترل  وظايف 
پنچرگیری  و  نگهداری  سرويس  مراحل  کنترل، 
بازديد  تجاری،  خودروهای  در  الستیك ها  سريع 
المپ های  تعويض  و  کنترل  محورها،  الستیك 
هشداری و روشنايی، کنترل و عملکرد نشان دهنده ها، 
برف پاک کن،شیشه شور، سیستم گرمايش  و سرمايش، 
باطری،بوق، کنترل مايع ترمز، نشتی هوا در سیستم 
ترمز و مايع هیدرولیك فرمان، کنترل عملکرد سیستم 
ترمز دستی بادی، بادی روغنی و روغنی، سرويس های 
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ساده تکمیل چك لیست ها و سیستم ترمز بادی در 
فرايند بکسل و صدور مجوز حرکت را انجام دهد.

بارچیني:  و  بارگیري  ایمني  کنترل  متصدي   
فردی است که بتواند وظايف تعیین نوع بسته بندی ها، 
سالمت  کنترل  آيین نامه،  با  بسته بندی  نوع  انطباق 
چك  تکمیل  بارها،  انواع  مهار  بار،  مهار  تجهیزات 
انجام  را  آيین نامه  با  مطابق  بار  مهار  کنترل  لیست 

دهد.
مواد خطرناك:  بارچیني  و  بارگیري  متصدي   
فردی است که بتواند وظايف تعیین عالئم و کدهاي 

مواد  حمل  وسیله  تعیین  خطرناک،  مواد  شناسايي 
با  خطرناک و نصب عالئم روي وسیله حمل مطابق 
عملیات  انجام  خطرناک،  بارهای  آيین نامه  ضوابط 
بارگیري و تخلیه و مواد خطرناک مطابق با آيین نامه، 

تکمیل فرم ها و صدور اسناد حمل را انجام دهد.
بتواند  که  است  فردی  امدادرساني:  متصدي   
با  مواجه  و  حادثه  موقعیت  اولیه  ارزيابی  وظايف 
مصدوم، اجرای عملیات احیا، بانداژ و آتل بندی روی 

مصدوم و مديريت صحنه حادثه را انجام دهد.

ارزشيابی

دريانوردی  و  بنادر  سازمان  وظايف  در خصوص شرح   1

با هنرآموز و هم کالسی های خود بحث و گفت گو نمايید.

2 تصادفات جاده ای سهم زيادی از میزان کشته های کشور 

را تشکیل می دهند، در خصوص راهکارهای جلوگیری از 
را ذکر  به ذهن شما می رسد  پلیس که  توسط  تصادفات 

نمايید.
3 به ترمینال مسافری شهر خود برويد و با متصدی انبار 

در خصوص شرح وظايف کاری صحبت کنید و گزارشی را 
از بازديدی که انجام داديد، بنويسید.

4 در يکی از سفرهايی که با اتوبوس يا قطار يا هواپیما و يا کشتی داشته ايد در خصوص وظايف مهمانداران 

آن وسیله نقلیه که مشاهده کرده ايد به اختصار بنويسید.
کشور  وزارت  شهرداری های  و  دهیاری  سازمان  ترافیك  و  عمومی  دفتر حمل ونقل  وظايف  در خصوص   5

تحقیق کنید.
6 سازمان های حمل و نقل و ترافیك، اتوبوس رانی، تاکسیرانی، بار و مسافر شهرداری ها نیز با حمل و نقل در 

ارتباط می باشند. نظر خود را در خصوص نقش آنها بنويسید.
7 در خصوص حمل ونقل لوله ای )حمل موادی مانند نفت، گاز و.... توسط لوله( و انتقال مواد با آن، تحقیق 

نمايید.


