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هنرجوی گرامی کتاب همراه از اجزای بسته آموزشی می باشد که در نظام جدید آموزشی طراحی، تألیف 
و در جهت تقویت اعتماد به نفس و ایجاد انگیزه و کاهش حافظه محوری در نظر گرفته شده است. این 
اطالعات،  فناوری  و  مادام العمر حرفه ای  یادگیری  پایه 2ـ  کتاب شامل بخش های: 1ـ شایستگی های 
3ـ  دانش   فنی، اصول، قواعد، قوانین و مقررات 4ـ فناوری ها، استاندارد ها و تجهیزات 5  ـ ایمنی، بهداشت 

و ارگونومی 6  ـ  شایستگی های غیر فنی است.
تصویر زیر اطالعات مناسبی در خصوص این کتاب به شما ارائه می دهد:
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ضروری است.
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مقدمه

صنعت حمل  و   نقل به عنوان یکی از ارکان اصلي اقتصاد کشور، شامل آن بخش از فعالیت هایی است 
که با استفاده از همه شیوه هاي حمل  و نقل )جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی( و با به کارگیری زیربناهای 
مربوطه، وظیفه جابه جایی کاال و مسافر را در سطح کشور و خارج از آن برعهده دارد. در جهان کنونی، 
بخش حمل  و نقل از جمله بخش های زیربنایی اقتصاد هر جامعه ای است که مي تواند سایر بخش هاي 
اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و... را تحت تأثیر قرار دهد. حمل  و نقل با ایفای نقش رابط میان تولید و 
مصرف، مانند پلی است که توسعه بخش های مختلف اجتماعی و اقتصادی هر جامعه  را فراهم می کند. 

در جهان، کشور توسعه یافته اي وجود ندارد که از حمل ونقل پویا برخوردار نباشد.
بخش حمل  و نقل که هرساله حجم انبوهی از کاال و مسافر را جابه جا می کند، یکی از پشتوانه های مهم 
اقتصادی کشورها است. در حال حاضر حمل و نقل جاده ای متداول ترین شیوه حمل و نقل در جهان 
است. ایجاد سیستم حمل و نقل کار آمد در توسعه اقتصادی و اجتماعی از جایگاه ویژه ای برخوردار است؛ 
زیرا بخش حمل و نقل، گذشته از آنکه از بخش های مهم و زیر بنایی محسوب می شود، تأثیر بسزایی در 

دیگر فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد. 
و  گسترده  شبکه  از  برخورداری  و  ممتاز  غرافیایی  ج موقعیت  از  برخورداری  دلیل  به  نیز  ما  کشور 
کارآمد راه ها   و نیز وجود بنادر فعال و همچنین فرودگاه های بین المللی، مناسب ترین راه ترانزیتی بین 
کشورهاي منطقه و پل ارتباطي بین آسیا و اروپا بوده که این خود نشان دهنده اهمیت و جایگاه مشاغل 

مرتبط با حمل  و نقل در کشور مي باشد.
متأسفانه بیشتر افراد شاغل در بخش حمل  و نقل کشور آموزش جامعي در زمینه حرفه و شغل خود 
نمی بینند و این مهم باعث شده که خسارت جبران ناپذیري چه از نظر اجتماعي و چه از نظر اقتصادي 
به کشور وارد شود که از جمله مي توان به هزینه هاي باالي تصادفات، آلودگي هوا، هدر رفتن منابع 
و... اشاره کرد. از این رو مسئوالن و دست اندرکاران حمل و نقل می کوشند تا با توجه و اهتمام ویژه به 
نیازهای شغلی این حوزه، زمینه پیشرفت این حرفه را فراهم نمایند، به نحوی که با آموزش هنرجویان، 

بستر الزم جهت جذب این افراد به بخش حمل  و نقل کشور فراهم شود. 


