معاونت پژوهش ،برنامهريزي و سنجش مهارت
دفتر پژوهش ،طرح و برنامهريزي درسي

استاندارد آموزش شايستگي
رانندگي باري (مقدماتي)

گروه شغلي
حمل و نقل زمیني
كد ملي آموزش شايستگي

0 1 3 0 1 7 0 0 1 1
نسخه

شناسه

شناسه شغل

شايستگي

تاريخ تدوين استاندارد 1396/11/1 :

شناسه گروه

2

8 3 3 2

سطح

ISCO-08

مهارت

نظارت بر تدوين محتوا و تصويب استاندارد  :دفتر پژوهش ،طرح و برنامهريزي درسي
كد ملي شناسايي آموزش شايستگي 833220130170011 :

اعضاء کارگروه برنامهريزی درسي  :حمل و نقل زمیني
آخرين مدرک تحصیلي
نام و نام خانوادگي
رديف

رشته تخصصي

1

جواد هدايتي

فوق لیسانس

عمران-راه و ترابری

2

عباس محمود آبادی

دکترا

صنايع

3

سیدمصطفي اکرامي نیا

فوق لیسانس

اقتصاد

شغل و سمت
مديرکل ايمني و ترافیک سازمان
راهداری و حمل و نقل جاده ای
معاون برنامه ريزی ستاد مديريت
حمل و نقل و سوخت
رئیس گروه شرکت ها و موسسات
حمل و نقل

سابقه کار
 17سال
 23سال
 13سال

4

احمدعلي اربابي زابلي

فوق ديپلم

مکانیک

رئیس انجمن سنديکای آموزش حمل
و نقل جاده ای کشور

 25سال

5

نعمت اله اعتمادی

کارشناسي

حقوق قضايي و علوم
انتظامي

سرهنگ بازنشسته راهنمايي و رانندگي

 30سال

6

سید مصطفي حجازی

کارشناسي

مديريت بازرگاني

موسس و مديرعامل

 12سال

7

رضا دولتیار باستاني

دکتری

منابع انساني

رئیس هیات مديره

8

حسین برزآبادی فراهاني

فوق لیسانس

IT

مدير واحد آموزش

 12سال

9

مصطفي آذرتیمور

کارشناسي

صنايع گرايش ايمني صنعتي
)(HSE

مدير واحد مشاوره

 6سال

10

مهدی فراز شهرکي

کارشناسي

زمین شناسي

مربي

 6سال

11

ايمان اعتمادی

کارشناسي

حقوق قضايي

مربي

 5سال

12

سید حمید رضا حسیني
طباطبايي

کارشناسي

مکانیک

مربي

 5سال

13

سید مسعودی مقدم

کارشناسي

مديريت

مربي

 5سال

14

لیال راکعي

فوق لیسانس

صنايع

مشاور و کارشناس

 6سال

15

حسین شاه کرم

کارشناسي

مکانیک

کارشناس آموزش

 6سال

16

حمید رضا فرخي

کارشناسي

مکانیک

کارشناس آموزش

 6سال

17

مسعود شريف زاده

کارشناسي

متالورژی

کارشناس آموزش

 6سال

18

بهزاد دست کشاورز

کارشناسي

عمران

دبیرکارگروه تخصصي برنامه ريزی
درسي حمل و نقل زمیني

 12سال

كلیه حقوق مادي و معنوي اين استاندارد متعلق به سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور بوده و هرگونه سوء استفاده مادي و معنوي
از آن موجب پیگرد قانوني است.

آدرس :دفتر پژوهش ،طرح و برنامهريزي درسي
تهران ،خیابان آزادي ،نبش خیابان خوش جنوبي ،سازمان آموزش فني و حرفهاي كشور
دورنگار

66583658

تلفن

66583628

آدرس الكترونیكي rpc@irantvto.ir :
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تعاريف :
استاندارد شغل :
مشخصات شايستگيها و توانمنديهاي مورد نياز براي عملكرد موورر در ميويك روار را گوينود در بضيوي از مووارد اسوتاندارد ررهو اي نيو گتتو
ميشود.
استاندارد آموزش :
نقش ي يادگيري براي رسيدن ب شايستگيهاي موجود در استاندارد شغل.
نام يك شغل :
ب مجموع اي از وظايف و توانمنديهاي خاص ر از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار ميرود اطالق ميشود.
شرح شغل :
بياني اي شامل مهم ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل ،رارها ارتباط شغل با مشاغل ديگور در يوك رووزه شوغلي ،مسو و ي هوا،
شرايك راري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل.
طول دوره آموزش :
رداقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن ب يك استاندارد آموزشي.
ويژگي كارآموز ورودي :
رداقل شايستگيها و تواناييهايي ر از يك رارآموز در هنگام ورود ب دوره آموزش انتظار ميرود.
كارورزي:
رارورزي صرها در مشاغلي اس ر بضد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي ب صورت ميدود يا با مار صورت ميگيرد و ضرورت دارد
ر در آن مشاغل خاص مييك واقضي براي مدتي تضريف شده تجرب شود(.مانند آموزش يك شايستگي ر هرد در ميل آموزش ب صورت ت وريوك
با استتاده از عكس ميآموزد و ضرورت دارد مدتي در يك مكان واقضي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نميگردد).
ارزشيابي :
هرآيند جمعآوري شواهد و قياوت در مورد آنك يك شايستگي بدس آمده اس يا خير ،ر شامل س بخش عملي ،رتبي عملي و اخالق ررهو اي
خواهد بود.
صالحيت حرفهاي مربيان :
رداقل توانمنديهاي آموزشي و رره اي ر از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار ميرود.
شايستگي :
توانايي انجام رار در مييكها و شرايك گوناگون ب طور مورر و رارا برابر استاندارد.
دانش :
رداقل مجموع اي از مضلومات نظري و توانمنديهاي ذهني الزم براي رسيدن ب يك شايستگي يا توانايي ر ميتوانود شوامل علووم هاي (رياضوي،
هي يك ،شيمي ،زيس شناسي) ،تكنو وژي و زبان هني باشد.
مهارت :
رداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن ب يك توانمندي يا شايستگي .مضموالً ب مهارتهاي عملي ارجاع ميشود.
نگرش :
مجموع اي از رهتارهاي عاطتي ر براي شايستگي در يك رار مورد نياز اس و شامل مهارتهاي غير هني و اخالق رره اي ميباشد.
ايمني :
مواردي اس ر عدم يا انجام ندادن صييح آن موجب بروز روادث و خطرات در مييك رار ميشود.
توجهات زيست محيطي :
مالرظاتي اس ر در هر شغل بايد رعاي و عمل شود ر رمترين آسيب ب مييك زيس وارد گردد.
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نام استاندارد آموزش شايستگي :
رانندگي باري (مقدماتي)
شرح استاندارد آموزش شايستگي :
رانندگي باری ( مقدماتي) از شايستگي های حمل و نقل زمیني مي باشد که شامل کارهای بکارگیری ضوابط بهداشت و
سالمت شغلي و حرفه ای ،بکارگیری قوانین و مقررات حمل و نقل ،رانندگي با وسائل نقلیه عمومي ،بررسیي تصیادفات
مهم  ،بررسي مشخصات وسیله نقلیه عمومي  ،انجام عملیات امیداد و نجیات جیاده ای ،بررسیي اسیناد حمیل و نقیل،
بکارگیری ضوابط حمل بارهای عادی ،مهار بار انواع وسايل نقلیه مي باشد .
ويژگي هاي كارآموز ورودي :
حداقل میزان تحصیالت  :پايان دوره متوسطه اول (پايان دوره راهنمايي)
حداقل توانايي جسمي و ذهني :دارا بودن سالمت كامل جسمي و رواني و حداقل  23و حداکثر  55سال تمام
مهارت هاي پیش نیاز  :داشتن گواهینامه رانندگي پايه دوم
طول دوره آموزش :
:

42

ساعت

طول دوره آموزش

ـ زمان آموزش نظري :

28

ساعت

ـ زمان آموزش عملي :

14

ساعت

ـ زمان كارورزي

-:

ـ زمان پروژه

-:

بودجه بندي ارزشیابي ( به درصد )
 كتبي %70 : عملي %20: اخالق حرفه اي %10 :صالحیت هاي حرفه اي مربیان :

 دارای مدرک کارشناسي و باالتر -تسلط کامل بر سرفصلهای آموزشي
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٭ تعريف دقیق استاندارد ( اصطالحي ) :
اين استاندارد پوشش دهنده طرح درس دوره رانندگي باري در سازمان راهـداري و حمـل و نقـل جـاده اي كشـور
میباشد.

٭ اصطالح انگلیسي استاندارد ( و اصطالحات مشابه جهاني ) :
)Loading driving (Basic

٭ مهم ترين استانداردها و رشته هاي مرتبط با اين استاندارد :
-1راننده پايه يک
-2راننده پايه دو
 -3راننده پايه سه
-4راننده خودرو آتش نشان
-5راننده وسائط نقلیه باری مواد سوزا ( مواد منفجره )
-6راننده بونکرهای حمل سیمان،گچ،آهک،گندم...،
-7راننده های بونکرهای حمل گاز
 -8راننده جرثقیل ماشیني ( صنايع )
-9رانندگي و بازديد خودروهای سنگین
-10راننده وسائط نقلیه سنگین باری
-11راننده وسائط نقلیه تندور سنگین حامل دام و طیور
-12راننده وسائط نقلیه تندرو سنگین مواد سوختي
-13راننده وسائط نقلیه تندرو سنگین حمل و نقل بین المللي باری
-14راننده وسائط نقلیه تندرو کانتینربر
-15راننده وسائط نقلیه سنگین با تريلر

٭ جايگاه استاندارد شغلي از جهت آسیب شناسي و سطح سختي كار :
الف  :جزو مشاغل عادي و كم آسیب
ب  :جزو مشاغل نسبتاً سخت
ج  :جزو مشاغل سخت و زيان آور
د  :نیاز به استعالم از وزارت كار






طبق سند و مرجع ......................................
طبق سند و مرجع ......................................
طبق سند و مرجع ........................................
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استاندارد آموزش شايستگي
 كارهارديف

ساعت آموزش

عناوين

نظري

عملي

جمع

1

بکارگیری ضوابط بهداشت و سالمت شغلي و حرفه ای

2

1

3

2

بکارگیری قوانین و مقررات حمل و نقل

4

2

6

3

بررسي نحوه رانندگي با وسائل نقلیه عمومي

6

2

8

4

بررسي تصادفات مهم حوزه حمل و نقل باری

1

1

2

5

بررسي مشخصات وسیله نقلیه عمومي

1

1

2

6

انجام عملیات امداد و نجات جاده ای

2

2

4

7

بررسي اسناد حمل و نقل

2

1

3

8

بکارگیری ضوابط حمل بارهای عادی

2

1

3

9

مهار بار انواع وسايل نقلیه

3

1

4

10

حمل و نقل مواد فاسد شدني

2

1

3

11

حمل و نقل ترکیبي

3

1

4

28

14

42

جمع ساعات
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
بكارگیري ضوابط بهداشت و سالمت شغلي و
حرفه اي

نظري

عملي

جمع

2

1

3

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

ويدئو پروژکتور

-کارت سالمت و اصول و ضوابط صدور آن و قوانین و مرتبط

تخته وايت برد

با آن

ماژيک وايت برد

-عوامل زيانآور شغل رانندگي شامل :بیماری هیای اسیکلتي

تلويزيون رنگي
صندلي

عضالني و کمردرد ،رانندگي و بیماری های شايع آن

نوشت افزار

آسیبهای روحي در رانندگي و استرس شغلي رانندگاناصول و مفاهیم سالمت تغذيیه و بیمیاری هیای واگییردار،اضافه وزن ،اختالالت خواب و راننیدگي ،بیماريهیای چشیمي
ديابت و بیماری های قلبي و عروقي و داخلي مرتبط
آشنايي بامصرف داروها ومواد اعتیادآور وتاثرات وعواقب آنهامهارت :
بررسي عوامل زيانآور شغل رانندگيبررسي آسییب هیای روحیي در راننیدگي و اسیترس شیغليرانندگان
بکارگیری اصول و مفاهیم تغذيه و پیشگیری از بیماريهیایواگیردار
بررسي مصرف داروها و مواد اعتیاد آوررعايت بهداشت و سالمت شغلي و حرفه اینگرش :
رعايت اخالق حرفه ای-دقت در کار
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دفترچه يادداشت

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
بكارگیري ضوابط بهداشت و سالمت شغلي و

نظري

عملي

جمع

حرفه اي
دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

ايمني و بهداشت :
 -توجه به دستورالعملها و اصول صحیح استفاده از داروها و توجه به عیوار

اسیتفاده از

آنها مانند :خواب آلودگي و کاهش هوشیاری و ...
 توجه به اصول صحیح تغذيه تاثیر مستقیم و چشمگیری در کاهش ابتال بیه بیماريهیا وناراحتیهای حاد و مزمن خواهد داشت.
توجهات زيست محیطي :
جلوگیری از دورريزی ضايعات حاصل از تعويض انواع روغن خودرو در محیط زيستجلوگیری از باقي ماندن ضايعات حاصل از تصیادفات و يیا تعیويض قطعیات خیودرو درمحیط زيست
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
بكارگیري قوانین و مقررات حمل و نقل

نظري

عملي

جمع

4

2

6

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

ويدئو پروژکتور

-بیان و ارائه ممنوعیت ها و الزامات قانون درحوزه حمل و نقل

تخته وايت برد

-تشريح تخلفات رانندگي دربخش حمل ونقل عمومي جادهای

ماژيک وايت برد
تلويزيون رنگي

-بیان وتجزيه وتحلیل هزينههای حمل ،تشکل هیای رسیمي

صندلي

رانندگان

نوشت افزار

-بیان و تشريح حوادث ناشي از کار در حوزه رانندگي

دفترچه يادداشت

دستورالعمل ها و آئین نامه های موجود در زمینه حمل و نقلمانند :مدت زمان مجاز رانندگي
 قوانین مرتبط با مجازات و ديه تصادفات رانندگي ،قاچاق درحمل و نقل جادهای
بیان و آشنايي مجازاتهیای ناشیي از عیدم اجیرای قیوانین ومقررات حمل و نقل(کمیسیون ماده  11و )12
آشنايي با مدير فني و فرم مربوطهآشنايي با بیمه رانندگان-بیمه کیاال-بیمیه مسیلولیت میدنيمتصديان شرکت های حل و نقل-بیمه خودرو
اصول و ضوابط حق توقف داخلي و بین الملليمهارت :
بررسي و تجزيیه و تحلییل حیوادث ناشیي از کیار در حیوزهرانندگي
بکارگیری دستورالعمل ها وآئین نامههیای موجیود در زمینیهحمل و نقل
 بررسي وتجزيه و تحلیل تخلفات رانندگي دربخیش حمیل ونقل عمومي جادهای
 بررسي وتجزيه وتحلیل حوادث ناشي ازکار درحوزه رانندگي9

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :

نظري

بكارگیري قوانین و مقررات حمل و نقل

عملي

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

نگرش :
رعايت اخالق حرفه ایدقت در کارايمني و بهداشت :
 لزوم تجزيه و تحلیل صحیح در حوزه حوادث به وقوع پیوسته رانندگي در کاهش آمیارسوانح و تصادفات
توجهات زيست محیطي :
جلوگیری از دورريزی ضايعات حاصل از تعويض انواع روغن خودرو در محیط زيستجلوگیری از باقي ماندن ضايعات حاصل از تصادفات و يیا تعیويض قطعیات خیودرو درمحیط زيست

10

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
بررسي نحوه رانندگي با وسائل نقلیه عمومي

نظري

عملي

جمع

6

2

8

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

ويدئو پروژکتور

-روش برنامه ريزی و زمان بندی

تخته وايت برد
ماژيک وايت برد

 -روش بازرسي های وسیلۀ نقلیه

تلويزيون رنگي

-انواع تجهیزات ضروری و ايمني

صندلي

اصول و مفاهیم رانندگي نظییر ديیدن ،ترمزگییری ،گیرفتنفرمان و ...
 روش رانندگي در شرايط خاص (شب ،زمستان ،مه و هوایگرم)
 روش رانندگي تیدافعي نظییر مانورهیای ضیروری ،کنتیرللغزش و سر خوردگي
بیان و ارائه مديريت سرعت و مديريت قاصله هاانواع جاده هاروش نقشه خواني و آشنايي با جاده هاشناخت وضعیت جغرافیايي و اقلیمي ايرانمهارت :
 بازرسي وسیله نقلیه و اجرای صحیح آنهابکارگیری تجهیزات ضروری و ايمني موجود در وسیله نقلیهنحوه انجام اصول رانندگي نظیر ديدن ،ترمزگییری ،گیرفتنفرمان و...
نحوه انجام رانندگي در شرايط خاص (شب ،زمسیتان ،میه وهوای گرم)
نحوه انجام رانندگي تدافعي نظیر مانورهای ضروری ،کنترللغزش و سر خوردگي و ...
نگرش :
رعايت اخالق حرفه ایدقت در کار11

نوشت افزار
دفترچه يادداشت

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظري

بررسي نحوه رانندگي با وسائل نقلیه عمومي

عملي

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

ايمني و بهداشت :
 يادگیری اصول کنترل صحیح وسیله نقلیه از بسییاری از سیوانح جلیوگیری بیه عمیلخواهد آورد.
 بازرسي های منظم در کاهش ريسک مربوط به نواقص وسیله نقلیه و همچنین کاهشهزينههای مرتبط با آن تاثیر چشمگیری را بدنبال دارد.
توجهات زيست محیطي :
جلوگیری از دورريزی ضايعات حاصل از تعويض انواع روغن خودرو در محیط زيستجلوگیری از باقي ماندن ضايعات حاصل از تصیادفات و يیا تعیويض قطعیات خیودرو درمحیط زيست
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
بررسي تصادفات مهم حوزه حمل و نقل باري

نظري

عملي

جمع

1

1

2

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

ويدئو پروژکتور

-روش ريشه يابي و آسیب شناسي تصادفات و سوانح رانندگي

تخته وايت برد
ماژيک وايت برد

 -مفاهیم تشريح و بررسي تصادفات و سوانح رانندگي

تلويزيون رنگي

مهارت :

صندلي

-تفسیر اطالعات و آمارهیای مربیوط بیه تصیادفات و سیوانح

نوشت افزار

رانندگي در ايران و جهان

دفترچه يادداشت

ريشه يابي و بررسي تصادفاتنگرش :
رعايت اخالق حرفه ایدقت در کارايمني و بهداشت :
 آسیب شناسي صحیح در حوزه تصادفات و سوانح در رانندگي ،در کیاهش میوثر آمیارتصادفات تاثیر قابل توجهي دارد.
توجهات زيست محیطي :
جلوگیری از دورريزی ضايعات حاصل از تعويض انواع روغن خودرو در محیط زيستجلوگیری از باقي ماندن ضايعات حاصل از تصادفات و يیا تعیويض قطعیات خیودرو درمحیط زيست
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استاندارد آموزش
 -برگهی تحلیل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

بررسي مشخصات وسیله نقلیه عمومي

نظري

عملي

جمع

1

1

2

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

ويدئو پروژکتور
تخته وايت برد
ماژيک وايت برد
تلويزيون رنگي
صندلي
نوشت افزار
دفترچه يادداشت

دانش :
انواع وسايل نقلیه عمومي سیستم های فني در وسیله نقلیهکاربری وسائل نقلیه عموميفنآوری های جديد در وسیله نقلیهاصول و ضوابط حاکم بر وسايل نقلییه عمیومي (مقیررات وقوانین ،دستورالعلها و آئین نامهها و)...
روش اتصال و جداسازی کشنده و بارگیر و مستندات آنانواع دوربین های WIMانواع ناوگان جديد حمل و نقلمهارت :
بررسي وسايل نقلیه عموميکار با سیستمهای فني در وسیله نقلیهکار با فناوری های جديد در وسیله نقلیهانجام اتصال و جداسازی کشنده و بارگیرنگرش :
رعايت اخالق حرفه ایدقت در کارايمني و بهداشت:
 آشنايي با سیستم های مختلف وسیله نقلیه و همچنین فناوری های جديد در آن ،عاملمهمي در کاهش سوانح و تصادفات است.
 آشنايي با ضوابط و اصول حاکم بر حمل و نقل بار ،در هرچه ايمن تیر انجیام پیذيرفتناين امر موثر خواهد بود.
توجهات زيست محیطي :
جلوگیری از دورريزی ضايعات حاصل از تعويض انواع روغن خودرو در محیط زيستجلوگیری از باقي ماندن ضايعات حاصل از تصیادفات و يیا تعیويض قطعیات خیودرو درمحیط زيست
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
انجام عملیات امداد و نجات جاده اي

نظري

عملي

جمع

2

2

4

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

ويدئو پروژکتور

 روش امدادرساني در حوادث جادهای و کاهش آمار تلفات وآسیبها

تخته وايت برد

 روش و مراحل امداد و کمک های اولیه در حین برخورد بیامصدوم
 کمک های اولیه و درک تعاريف مهم و ضیروری از قبییل:خفگي ها ،احییای قلبیي و ريیوی ،زخیم هیا ،خیونريزی هیا،
پانسمان و بانداژ ،مراحل نجیات در حیین برخیورد بیا حادثیۀ
جادهای ،حوادث محیطي
روش مديريت صحنه تصادف (ايمنسازی ،امدادرسیاني بیهمصدوم ،مقابله با آتشسوزی)
بیان و تشريح انواع شکستگي هاانواع مسمومیت هاروش درمان و راههای جلوگیری از سرمازدگي و گرمازدگيمهارت :
 انجام امداد و کمک های اولیه در حین برخورد با مصدوم انجام کمیک هیای اولییه و درک تعیاريف مهیم از قبییل:خفگیها  ،احییای قلبیي و ريیوی ،زخیم هیا ،خیونريزی هیا ،
پانسمان و بانداژ ،مراحل نجیات در حیین برخیورد بیا حادثیۀ
جادهای،حوادث محیطي
انجام مديريت صحنه تصادف (ايمنسیازی ،امدادرسیاني بیهمصدوم ،مقابله با آتشسوزی)

15

ماژيک وايت برد
تلويزيون رنگي
صندلي
نوشت افزار
دفترچه يادداشت

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظري

انجام عملیات امداد و نجات جاده اي

عملي

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

نگرش :
رعايت اخالق حرفه ایدقت در کارايمني و بهداشت :
 لزوم فراگیری و استفاده از اصول و مفاهیم کمکهای اولیه و امداد و نجیات در کیاهششدت آسیبهای ناشي از تصادفات و سوانح رانندگي.
 لزوم مديريت صحیح صحنه تصادفات در کاهش شدت و احتمال مخاطرات مربوطه.توجهات زيست محیطي :
 جلوگیری از دورريزی ضايعات حاصل از تعويض انواع روغن خودرو در محیط زيستجلوگیری از باقي ماندن ضايعات حاصل از تصیادفات و يیا تعیويض قطعیات خیودرو درمحیط زيست
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استاندارد آموزش
 -برگهی تحلیل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

بررسي اسناد حمل و نقل

نظري

عملي

جمع

2

1

3

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
مدارک و اسناد (راننده ،محموله ،وسیلۀ نقلیه)کارت سالمت رانندگي ،کارت هوشمند راننده و وسیله نقلیه وضوابط صدور و تمديد آنها
روش معاينه فنيبارنامه و اجزای آنهاانواع گواهینامههای رانندگي ،حرفه ای و آموزشي مناسبانواع بیمه و الزامات آنارائه و بررسي اسناد حمل و نقل داخلي کاال(بارنامیه – پروانیه
عبور ترافیکي)
ارائه و بررسي اسناد حمل و نقل بیین المللیي کیاال(-CMR
کارنییه تیییر – مانیفیسییت يییا لیسییت بییارگیری مجییوز تییردد و
اظهارنامه عبور کاالهای خارجي)
مهارت :
بررسي فني و معاينه فني خودروبررسي اسناد بارنامه و اجزاء آنکنترل گواهینامه و مدارک خودرو و اعتبار آنانجام بیمه خودرو و بارنگرش :
رعايت اخالق حرفه ایدقت در کارايمني و بهداشت :
انجام معاينه سالیانهتوجهات زيست محیطي :
جلوگیری از دورريزی ضايعات حاصل از تعويض انواع روغن خودرو در محیط زيستجلوگیری از باقي ماندن ضايعات حاصل از تصادفات و يیا تعیويض قطعیات خیودرو درمحیط زيست
17

ويدئو پروژکتور
تخته وايت برد
ماژيک وايت برد
تلويزيون رنگي
صندلي
نوشت افزار
دفترچه يادداشت

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
بكارگیري ضوابط حمل بارهاي عادي

نظري

عملي

جمع

2

1

3

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

ويدئو پروژکتور

-انواع روش های حمل و نقل

تخته وايت برد

-اصطالحات ،تعاريف و مفاهیم مورد استفاده در حمل و نقل

ماژيک وايت برد
تلويزيون رنگي

-انواع آرايش های محوری ،ابعاد و اوزان مجاز در وسايل نقلیه

صندلي

-آشنايي با جدول مییزان خسیارت وارده بیه راه در اثیر عبیور

نوشت افزار

بارهای اضافي و همچنین محاسبه آن

دفترچه يادداشت

 مفاهیم کلي مواد خطرناک و خطرات حمل آنهاانواع سیستم های هوشمند ITSمهارت :
بکارگیری ضوابط و اصول آئین نامه حمیل و نقیل جیاده ایموادخطرناک (شامل شناسايي موادخطرناک ،عالئم و تابلوهیا،
تعريف وسائل نقلییه مجیاز حمیل موادخطرنیاک و تجهییزات
ضروری آن)
بکارگیری اصول و مفاهیم جدول میزان خسارت وارده به راهدر اثر عبور بارهای اضافي و سپس محاسبه آن
بکارگیری اصول و ضوابط ابعاد و اوزان مجاز در وسايل نقلیهنگرش :
 رعايت اخالق حرفه ایدقت در کارايمني و بهداشت :
 رعايت اصول و ضوابط ايمني و بهداشتي استاندارد در زمینه حمل و نقل مواد خطرناک،از وقوع بسیاری از حوادث ناگوار جلوگیری به عمل خواهد آورد.
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :

نظري

بكارگیري ضوابط حمل بارهاي عادي

عملي

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

ايمني و بهداشت :
 لزوم توجه به مديريت انتقال وزن در حین حمل بار و کاالهای مختلف. لزوم رعايت اصول و ضوابط ابعاد و اوزان در پیشگیری از حوادث و تصادفات ناگوار.توجهات زيست محیطي :
جلوگیری از دورريزی ضايعات حاصل از تعويض انواع روغن خودرو در محیط زيستجلوگیری از باقي ماندن ضايعات حاصل از تصادفات و يیا تعیويض قطعیات خیودرو درمحیط زيست
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استاندارد آموزش
 -برگهی تحلیل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

مهار بار در انواع وسايل نقلیه

نظري

عملي

جمع

3

1

4

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

ويدئو پروژکتور
تخته وايت برد
ماژيک وايت برد
تلويزيون رنگي
صندلي
نوشت افزار
دفترچه يادداشت

دانش :
اصول اولیه و مقدماتي بارگیری ،مهار و حمل ايمن بار مفاهیم نحوه استقرار بار روی بارگیر و تنظیم آنانواع ابزار و تجهیزات مهار بار ضوابط نحوه استفاده از ابزار مهار بار مفاهیم مهار انواع بارها و مسلولیتهای ناظر بر آننحوه رسیدگي به تخلفاتروش اصولي مربوط به تخلیه بار طبقه بندی کاال از نظر جنس و شکل هندسيمهارت :
بکارگیری اصول و مفاهیم نحوه اسیتقرار بیار روی بیارگیر وتنظیم آن
بکارگیری انواع ابزار و تجهیزات مهار باراستفاده صحیح و مناسب از ابزار مهار بارنظارت و بازرسي صحیح مهار انواع بارهانگرش :
رعايت اخالق حرفه ایدقت در کارايمني و بهداشت :
 توجه به مهار ايمن بار و همچنین در نظر گرفتن عواقب و حوادث ناشي از عدم رعايتآن.
 -همراه داشتن تجهیزات ايمني بايستي حتما لحاظ گردد.
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :

نظري

مهار بار در انواع وسايل نقلیه

عملي

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

ايمني و بهداشت :
 لزوم انتخاب روشي مناسب در بسته بندی کاال در جلوگیری از وقوع حوادث ناگوار. توجه ويژه به نواقص مشاهده شده در حین بازرسي محموله و بارمهار شده محدوديت های ابزارهای مهار بار از نظر وزن ،کشش و تنش ،فشار و ...در نظر گرفتیهشود.
 استفاده از ابزار و تجهیزات مهاربار معیوب و ناقص مطلقا ممنوع است!توجهات زيست محیطي :
 رعايت اصول و ضوابط استاندارد عالوه بر جلوگیری از وقوع حیوادث ،از آلیودگيهیایزيست محیطي نیز جلوگیری به عمل مي آورد.
 استفاده از وسیله نقلیه مناسب در حمل بارهای خطرناک به منظور جلیوگیری از وقیوعحادثه و به خطر افتادن سالمت انسان و محیط زيست.
 بسته بندی نامناسب در حمل بارها و کاالهای خطرناک ،ممکن است منجیر بیه وقیوعحوادث گرديده و در نتیجه سالمتي انسان و محیط زيست در معر

خطر قرار مي گیرد.

 مهار بار نامناسب ممکن است باعث آسیب به بار و محمولیه (بیاالخص موادخطرنیاک)شده و در نتیجه منجر به نشت و انتشار آن در محیط و به خطر افتادن سالمتي انسیان و
محیط زيست گردد.
جلوگیری از دورريزی ضايعات حاصل از تعويض انواع روغن خودرو در محیط زيستجلوگیری از باق ي ماندن ضايعات حاصل از تصادفات و يیا تعیويض قطعیات خیودرو درمحیط زيست
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
حمل و نقل مواد فاسدشدني

نظري

عملي

جمع

2

1

3

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

ويدئو پروژکتور

-تقسیم بندی موادغذايي بر مبنای فساد پذيری

تخته وايت برد
ماژيک وايت برد

-بیان و ارائه فساد موادغذايي

تلويزيون رنگي

 -انواع فساد موادغذايي

صندلي

-انواع مدارک موردنیاز رانندگان فعیال در حمیل و نقیل میواد

نوشت افزار

فاسدشدني

دفترچه يادداشت

مهارت :
تشخیص فسیاد در موادغیذايي بیا اسیتفاده ازحیس بینیايي،بويايي ،المسه ،آزمايش های میکروبي
ارائه و بررسي نمونه کل و دفترچه خالصه بازرسي بهداشیتمربوط به وسیله نقلیه
نحوه حمل و نقل مواد فاسد شدنينگرش :
رعايت اخالق حرفه ایدقت در کارايمني و بهداشت :
رانندگان يا صاحبان واسیط نقلیه فعال در اين بخش موظف اند کارت يا دفترچه خالصهبازرسي يا بهداشت جهت ثبت موارد بازديد بازرسین بهداشت همراه داشته باشند.
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :

نظري

حمل مواد فاسدشدني

عملي

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

ايمني و بهداشت :
 از آنجايي که وسايط نقلییه (حمیل و نقیل) عمیومي و مسیافری جیزو امیاکن عمیوميمحسوب مي شوند ضروری است ايمني سالمت از نظر بهداشت وسیله نقلیه و تجهییزات
جلوگیری کننده از فساد مواد و ضوابط حمل و نقل به طور دقیق رعايت شود.
هر راننده موظف به داشتن کلیه وسايل نظافت و شست و شوی اختصاصي باشد.مي بايست از ورود افراد متفرقه به وسیله نقلیه و بارگیر جلوگیری نمايند.توجهات زيست محیطي :
جلوگیری از دورريزی ضايعات حاصل از تعويض انواع روغن خودرو در محیط زيستجلوگیری از باقي ماندن ضايعات حاصل از تصادفات و يیا تعیويض قطعیات خیودرو درمحیط زيست
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
حمل و نقل تركیبي

نظري

عملي

جمع

3

1

4

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

ويدئو پروژکتور

-اصول و مفاهیم حمل و نقل ترکیبي

تخته وايت برد
ماژيک وايت برد

-نحوه و علل به کار گیری حمل و نقل ترکیبي

تلويزيون رنگي

-آشنايي با حمل و نقل دريايي – جاده ای

صندلي

-آشنايي با حمل و نقل ريلي – جاده ای

نوشت افزار

-آشنايي با حمل و نقل هوايي – جاده ای

دفترچه يادداشت

مهارت :
بکارگیری اصول ارتباط دريا به جادهبکارگیری اصول ارتباط ريلي به جادهبکارگیری اصول ارتباط هوايي به جادهنگرش :
رعايت اخالق حرفه ایدقت در کارايمني و بهداشت :
اصول و کنترل صحیح وسیله نقلیه در جابجايي کاالارسال سريع کاال و مسافر به قصدتوجهات زيست محیطي :
حمل و نقل کاال و مسافر به صورت ترکیبي باعث بهینه شدن و سرعت حمل و نقیل وکاهش آالينده های زيست محیطي مي گردد
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 برگه استاندارد تجهیزاترديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

توضیحات

1

کالس آموزش تلوری

برای حداکثر  30نفر

1

برای آموزش تلوری

2

ويدئو پروژکتور

معمولي

1

برای کالس تلوری

3

تخته وايت برد

معمولي

1

برای کالس تلوری

4

تلويزيون رنگي

معمولي

1

برای کالس تلوری

5

صندلي

آموزشي

30

برای کالس تلوری

توجه :
 -تجهیزات براي يك كارگاه به ظرفیت  30نفر در نظر گرفته شود .

 برگه استاندارد موادرديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

توضیحات

1

نوشت افزار

معمولي

30

کالس تلوری

2

دفترچه يادداشت

معمولي

30

کالس تلوری

3

ماژيک وايت برد

معمولي

4

کالس تلوری

توجه :
 -مواد به ازاء يك نفر و يك كارگاه به ظرفیت  30نفر محاسبه شود .

 برگه استاندارد ابزارنام

رديف

مشخصات فني و دقیق

توجه :
-

ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود .
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تعداد

توضیحات

