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

استاندارد آموزش شايستگي
رانندگي مسافري (مقدماتي)

گروه شغلي
حمل و نقل زمیني
كد ملي آموزش شايستگي

0 1 3 0 0 3 0 0 1 1
نسخه

شناسه

شناسه شغل

شايستگي

تاريخ تدوين استاندارد 1396/11/1 :

شناسه گروه

2

8 3 3 1

سطح

ISCO-08

مهارت

نظارت بر تدوين محتوا و تصويب استاندارد  :دفتر پژوهش ،طرح و برنامهريزي درسي
كد ملي شناسايي آموزش شايستگي 833120130030011 :

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

4

احمدعلي اربابي زابلي

فوق ديپلم

مکانیک

5

نعمت اله اعتمادی

کارشناسي

6

سید مصطفي حجازی

کارشناسي

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

رئیس انجمن سنديکای آموزش حمل
و نقل جاده ای کشور

 25سال

حقوق قضايي و علوم
انتظامي
مديريت بازرگاني

سرهنگ بازنشسته راهنمايي و رانندگي

 30سال

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 نوينود در بازوي از مووارد اسوتاندارد ررهو اي نيو نتتو
ميشود.
استاندارد آموزش :
نقش ي يادنيري 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 باد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي ب صورت ميدود يا با مار صورت مينيرد و ضرورت دارد
ر در آن مشاغل خاص مييك واقاي براي مدتي تاريف 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 واقاي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمينردد).
ارزشيابي :
هرآيند جمعآوري شواهد و قزاوت 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 نونانون ب طور مورر و رارا برابر استاندارد.
دانش :
رداقل مجموع اي از مالومات 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 .ماموالً 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 نردد.
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نام استاندارد آموزش شايستگي :
رانندگي مسافري (مقدماتي)
شرح استاندارد آموزش شايستگي :
رانندگي مسافری (مقدماتي) از شايستگي های حمل و نقل زمیني مي باشد که شامل کارهای بکارگیری ضوابط بهداشت
و سالمت شغلي و حرفه ای  ،رانندگي با وسائل نقلیه عمومي ،بررسي هشدارها و اخطارهاای فناي ،بررساي تصاادفات
مهم ،بررسي مشخصات وسیله نقلیه عمومي ،انجام عملیات امداد و نجات جاده ای ،بکارگیری قوانین و مقررات حمل و
نقل ،بررسي اسناد حمل و نقل ،اخالق حرفه ای و حقوق شهروندی 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 سن  23و حداكثر سن  55سال
تمام
مهارت هاي پیش نیاز  :داشتن گواهینامه پايه دوم
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

 40 :ساعت

ـ زمان آموزش نظري  28 :ساعت
ـ زمان آموزش عملي  12 :ساعت
ـ زمان كارورزي

 - :ساعت

ـ زمان پروژه

 - :ساعت

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 مسافري در سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشـور
مي باشد .

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

٭ مهم ترين استانداردها و رشته هاي مرتبط با اين استاندارد :
-1راننده پايه يک
-2راننده پايه دو
 -3راننده پايه سه
-4راننده اتوبوسهای ويژه جابجايي مسافر در باند فرودگاه
-5رانندگي و بازديد خودروهای سنگین
-6راننده وسائط نقلیه تندرو حمل و نقل بین المللي مسافری
-7راننده وسائط نقلیه تندرو سبک مسافری
-8راننده وسائط نقلیه مسافری از نوع اتوبوس
-9راننده وسائط نقلیه مسافری از نوع میني بوس

٭ جايگاه استاندارد شغلي از جهت آسیب شناسي و سطح سختي كار :
الف  :جزو مشاغل عادي و كم آسیب



طبق سند و مرجع ......................................

ب  :جزو مشاغل نسبتاً سخت



طبق سند و مرجع ......................................

ج  :جزو مشاغل سخت و زيان آور



طبق سند و مرجع ........................................

د  :نیاز به استعالم از وزارت كار



5

استاندارد آموزش شايستگي
 كارهارديف

ساعت آموزش

عناوين

نظري

عملي

جمع

2/5

0/5

3

5

2

7

0/5

0/5

1

1

2
3

1

بکارگیری ضوابط بهداشت و سالمت شغلي و حرفه ای

2

رانندگي با وسائل نقلیه عمومي

3

بررسي هشدارها و اخطارهای فني

4

بررسي تصادفات مهم حمل و نقل مسافری

1

5

بررسي مشخصات وسیله نقلیه عمومي

2

1

6

انجام عملیات امداد و نجات جاده ای

2

1/5

3/5

7

بکارگیری قوانین و مقررات حمل و نقل

4

2

6

8

بررسي اسناد حمل و نقل

1

1

2

9

مشتری مداری و رعايت اخالق حرفه ای و حقوق شهروندی

7

1/5

8/5

10

حمل و نقل ترکیبي

3

1

4

28

12

40

جمع ساعات

6

استاندارد آموزش
 -برگهی تحلیل آموزش

زمان آموزش

عنوان  :بكارگیري ضوابط بهداشت و سالمت شغلي و
حرفه اي

نظری

عملي

جمع

2/5

0/5

3

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
کارت سالمت و اصول و ضوابط صدور آن و قوانین و مرتبطبا آن
عوامل زيانآور شغل رانندگي شامل :بیماريهای اسکلتيعضالني و کمردرد ،رانندگي و بیماريهای شايع آن
آسیبهای روحي در رانندگي و استرس شغلي رانندگاناصول و مفاهیم سالمت تغذيه و بیماريهای واگیردار ،اضافهوزن ،اختالالت خواب و رانندگي ،بیماريهای چشمي  ،ديابت و
بیماريهای قلبي و عروقي و داخلي مرتبط
 مصرف داروها و مواداعتیاد آور و تاثرات و عواقب آنهابررسي مصرف داروها و مواد اعتیاد آوررعايت بهداشت و سالمت شغلي و حرفه ایمهارت :
بررسي عوامل زيانآور شغل رانندگيبررسي آسایب هاای روحاي در راننادگي و اساترس شاغليرانندگان
بکارگیری اصول و مفاهیم تغذيه و پیشگیری از بیماريهاایواگیردار
 مصرف داروها و مواد اعتیاد آور بهداشت و سالمت شغلي و حرفه اینگرش :
رعايت اخالق حرفه ای-دقت در کار
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ويدئو پروژکتور
تخته وايت برد
ماژيک وايت برد
تلويزيون رنگي
صندلي
نوشت افزار
دفترچه يادداشت

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان  :بكارگیري ضوابط بهداشت و سالمت
نظری

شغلي و حرفه اي

عملي

جمع

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 عاوار

اساتفاده از

آنها مانند :خواب آلودگي و کاهش هوشیاری و ...
 توجه به اصول صحیح تغذيه تاثیر مستقیم و چشمگیری در کاهش ابتال باه بیماريهاا وناراحتیهای حاد و مزمن خواهد داشت.
توجهات زيست محیطي :
جلوگیری از دورريزی ضايعات حاصل از تعويض انواع روغن خودرو در محیط زيستجلوگی ری از باقي ماندن ضايعات حاصل از تصاادفات و ياا تعاويض قطعاات خاودرو درمحیط زيست

8

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشعنوان :

زمان آموزش

رانندگي با وسائل نقلیه عمومي

نظری

عملي

جمع

5

2

7

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
اصول و مفاهیم برنامه ريزی و زمان بندیاصول و مفاهیم بازرسي های وسیلۀ نقلیهتجهیزات ضروری و ايمنياصول و مفاهیم رانندگي نظیار ديادن ،ترمزگیاری ،گارفتنفرمان
اصول و مفاهیم رانندگي در شرايط خاص (شب ،زمستان ،مهو هوای گرم)
اصول و مفاهیم رانندگي تدافعي نظیار مانورهاای ضاروری،کنترل لغزش و سر خوردگي
بیان و ارائه مديريت سرعت ومديريت فاصله هااصول نقشه خواني و آشنايي با جاده هاشناخت وضعیت جغرافیايي و اقلیمي ايرانمهارت :
بکارگیری اصول بازرسي وسیله نقلیه و اجرای صحیح آنهابکارگیری تجهیزات ضروری و ايمني موجود در وسیله نقلیهبکارگیری اصول و مفاهیم رانندگي نظیر ديدن ،ترمزگیاری،گرفتن فرمان
بکارگیری اصول و مفاهیم رانندگي در شرايط خاص (شاب،زمستان ،مه و هوای گرم)
بکارگیری اصول و مفاهیم رانندگي تدافعي نظیر مانورهاایضروری ،کنترل لغزش و سر خوردگي
انجام رانندگي با وسايل نقلیه عمومينگرش :
رعايت اخالق حرفه ایدقت در کار9

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

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظری

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 بسایاری از ساوانح جلاوگیری باه عمالخواهد آورد.
 بازرسیهای منظم در کاهش ريسک مربوط به نواقص وسیله نقلیه و همچناین کااهشهزينههای 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 تصاادفات و ياا تعاويض قطعاات خاودرو درمحیط زيست
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
بررسي هشدارها و اخطارهاي فني

نظری

عملي

جمع

0/5

0/5

1

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

ويدئو پروژکتور

-اطالعات صفحه نمايشگر مقابل راننده و عاليم مربوطه

تخته وايت برد

-هشاادارها و اخطارهااای وسااايل نقلیااه مسااافری (اخطااار

ماژيک وايت برد
تلويزيون رنگي

سیستمهای برق ،ترمز ،موتور ،گیاربکس و ريتااردر ،دساتگاه

صندلي

انتقال قدرت )

نوشت افزار

مهارت :

دفترچه يادداشت

بررسي و تحلیل اطالعاات بدسات آماده از نمايشاگرهایموجود در وسیله نقلیه از قبیل :اخطار سیستمهای برق ،ترماز،
موتور ،گیربکس و ريتاردر ،دستگاه انتقال قدرت
نگرش :
رعايت اخالق حرفه ایدقت در کارايمني و بهداشت :
 لزوم توجه به عیوب و نواص موجود در سیستمهای وسیله نقلیه مي تواند ،در بسیاری ازموارد از وقوع سوانح ناگوار جلوگیری به عمل آورد.
توجهات زيست محیطي :
جلوگیری از دورريزی ضايعات حاصل از تعويض انواع روغن خودرو در محیط زيستجلوگیری از باقي ماندن ضايعات حاصل از تصاادفات و ياا تعاويض قطعاات خاودرو درمحیط زيست
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
بررسي تصادفات مهم حمل و نقل مسافري

نظری

عملي

جمع

1

1

2

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

ويدئو پروژکتور

-نحوه ريشه يابي و آسیب شناسي تصادفات و سوانح رانندگي

تخته وايت برد

-اصول و مفاهیم تشريح و بررسي تصادفات و سوانح رانندگي

ماژيک وايت برد
تلويزيون رنگي

مهارت :

صندلي

-بکارگیری اصاول و مفااهیم تشاريح و بررساي تصاادفات و

نوشت افزار

سوانح رانندگي

دفترچه يادداشت

تفسیر اطالعات و آمارهاای مرباوط باه تصاادفات و ساوانحرانندگي در ايران و جهان
ريشه يابي و بررسي تصادفاتنگرش :
رعايت اخالق حرفه ایدقت در کارايمني و بهداشت :
 آسیب شناسي صحیح در حوزه تصادفات و سوانح در رانندگي ،در کااهش ماوثر آماارتصادفات 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 ياا تعاويض قطعاات خاودرو درمحیط زيست
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استاندارد آموزش
 -برگهی تحلیل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

بررسي مشخصات وسیله نقلیه عمومي

نظری

عملي

جمع

2

1

3

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 نقلیاه عماومي (مقاررات وقوانین ،دستورالعلها و آئین نامهها )
امکانات رفاهي در وسايل نقلیه مسافریانواع دوربین های WIM سازمان های بر خط نظارتي ناوگان جديد حمل و نقلمهارت :
بررسي وسايل نقلیه عموميکار با سیستمهای فني در وسیله نقلیهکار با فناوری های جديد در وسیله نقلیهنگرش :
رعايت اخالق حرفه ایدقت در کارايمني و بهداشت:
 آشنايي با سیستم های مختلف وسیله نقلیه و همچنین فناوريهاای جدياد در آن ،عامالمهمي در کاهش سوانح و تصادفات است.
 آشنايي با ضوابط و اصول حاکم بر حمل و نقل مسافر ،در هرچه ايمن تر انجام پذيرفتناين 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 تصاادفات و ياا تعاويض قطعاات خاودرو درمحیط زيست
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استاندارد آموزش
 -برگهی تحلیل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

انجام عملیات امداد و نجات جاده اي

نظری

عملي

جمع

2

1/5

3/5

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

کالس آموزش تئوری

 اهمیت امدادرساني در حوادث جادهای و کاهش آمار تلفااتو آسیبها
اصااول ،روش و مراحاال امااداد و کمکهااای اولیااه در حااینبرخورد با مصدوم
اصااول اولیااه در کمکهااای اولیااه و درک تعاااريف مهاام وضروری از قبیال :خفگیهاا ،احیاای قلباي و رياوی ،زخمهاا،
خونريزيها ،پانسمان و بانداژ ،مراحل نجات در حین برخورد باا
حادثۀ جادهای ،حوادث محیطي
اصول مديريت صحنه تصادف (ايمنسازی ،امدادرسااني باهمصدوم ،مقابله با آتشسوزی)

ويدئو پروژکتور

بیان و تشريح انواع شکستگي هاانواع مسمويت هاروشاااهای درماااان وراه هاااای جلاااوگیری از سااارمازدگيوگرمازدگي
مهارت :
نحوه انجام امداد و کمکهای اولیه در حین برخورد با مصدومنحوه انجام کمکهای اولیاه و درک تعااريف مهام از قبیال:خفگیها ،احیای قلبي و رياوی ،زخمها،خونريزيهاا ،پانسامان و
بانداژ ،مراحل نجات در حین برخورد با حادثۀ جادهای،حاوادث
محیطي
انجام مديريت صحنه تصادف (ايمنساازی ،امدادرسااني باهمصدوم ،مقابله با آتشسوزی)
نگرش :
رعايت اخالق حرفه ای-دقت در کار
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تخته وايت برد
ماژيک وايت برد
تلويزيون رنگي
استفاده از امکانات سمعي و
بصری آموزشي
صندلي
نوشت افزار
دفترچه يادداشت

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظری

انجام عملیات امداد و نجات جاده اي

عملي

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

ايمني و بهداشت :
 لزوم فراگیری و استفاده از اصول و مفاهیم کمکهای اولیه و امداد و نجاات در کااهششدت 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 تصاادفات و ياا تعاويض قطعاات خاودرو درمحیط زيست
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
بكارگیري قوانین و مقررات حمل و نقل

نظری

عملي

جمع

4

2

6

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
بیان و ارائه ممنوعیتها و الزامات قانون در حوزه حمل و نقل وضوابط حمل و نقل مسافر
تشريح تخلفاات راننادگي در بخاش حمال و نقال عماوميجادهای
تعريف و تبیین پايگاهها و تشکلهای رسمي رانندگانروش بیان و تشريح حوادث ناشي از کار در حوزه رانندگيدستورالعملها و آئین نامههای موجود در زمیناه حمال و نقالمانند :مدت زمان مجاز رانندگي
اصول و قوانین مرتبط با مجازات و ديه تصاادفات راننادگي،قاچاق در حمل و نقل جادهای
کلیات شناخت مواد خطرناک و ممنوعیتهاای حمال آنهاا دروسايل نقلیه مسافری
بیااان و آشاانايي مجازاتهااای ناشااي از عاادم اجاارای قااوانینومقررات حمل ونقل (کمیسیون ماده  11و)12
 مديريت فني وفرم مربوطه ضوابط بیمه رانندگان –بیماه کااال-بیماه مسائولیت مادنيمتصديان شرکتهای حمل ونقل – بیمه خودرو
اصول و ضوابط حق توقف داخلي وبین الملليمهارت :
بررسي و تجزياه و تحلیال حاوادث ناشاي از کاار در حاوزهرانندگي
بکارگیری دستورالعملها و آئین ناماه هاای موجاود در زمیناهحمل و نقل مسافر
بررسي و تجزيه و تحلیل تخلفات رانندگي در بخش حمال ونقل عمومي جادهای
بررسي و تجزياه و تحلیال حاوادث ناشاي از کاار در حاوزهرانندگي
بکارگیری قوانین و مقررات در زمان مسافربری16

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

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظری

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 آماارسوانح 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 ياا تعاويض قطعاات خاودرو درمحیط زيست
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
بررسي اسناد حمل و نقل

نظری

عملي

جمع

1

1

2

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
مدارک و اسناد (راننده ،مسافر و وسیلۀ نقلیه)کارت سالمت رانندگي ،کارت هوشمند راننده و وسیله نقلیه وضوابط صدور و تمديد آنها
روش معاينه فنيانواع گواهینامههای رانندگي ،حرفه ای و آموزشي مناسبانواع بیمه و الزامات آنارائه و بررسي اسناد حمل ونقل داخلي کااال (بارناماه –پرواناه
عبورترافیکي)
ارائه و بررسي اسنادحمل ونقال باین المللاي کااال (-CMR
کارنه تیر – ماني فست يا لیست باارگیری مجاوز ترددوااهاار
نامه عبورکاالی خارجي
مهارت :
بررسي فني و معاينه فني خودروکنترل گواهینامه و مدارک خودرو و اعتبار آنانجام بیمه خودرو و مسافربررسي مدارک خودرو و مسافريننگرش :
رعايت اخالق حرفه ایدقت در کارايمني و بهداشت :
 انجام معاينه فني سالیانهتوجهات زيست محیطي :
جلوگیری از دورريزی ضايعات حاصل از تعويض انواع روغن خودرو در محیط زيستجلوگیری از باقي ماندن ضايعات حاصل از تصادفات و ياا تعاويض قطعاات خاودرو درمحیط زيست
18

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

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
مشتري مداري و رعايت اخالق حرفه اي و حقوق
شهروندي

نظری

عملي

جمع

7

1/5

8/5

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

ويدئو پروژکتور

-اهمیت و ضرورت آموزش رانندگان و پرسنل شرکتهای

تخته وايت برد
ماژيک وايت برد

مسافری

تلويزيون رنگي

 -ضوابط و مفاهیم تکريم مسافر

صندلي

-شناخت واحترام به حقوق مسافر و رانندگان در قبال يکديگر

نوشت افزار

-انتظارات مسافرين از راننده ،خدمه و متصديان شرکتهای

دفترچه يادداشت

حمل و نقل
خدمات حمل مسافراصول و مفاهیم آداب و معاشرت و برقراری ارتباط مؤثراصول و ضوابط و نحوه رسیدگي به شکايات مسافرين ازرانندگان و متصديان شرکتهای مسافربری
عوامل مؤثر در ارزشیابي عملکرد شرکتهای مسافری ورانندگان
اصول و مفاهیم تعريف اخالق حرفه ای
دسته بندی ارتباطات کالمي وغیرکالمي
اهمیت اخالق برثبات شغل (ابعاداقتصادی-رواني واجتماعي )
اصول و مفاهیم مشتری مداری ()CRMبیان و ارائه حقوق و نیازهای مشتریروشهای نوين عرضه بلیط مسافریجايگاه حمل و نقل جااده ای در صانعت توريسام (توريساممذهبي  ،اربعین  28صفر)
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استاندارد آموزش
 -برگهی تحلیل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

مشتري مداري و رعايت اخالق حرفه اي و حقوق

نظری

عملي

جمع

شهروندي
دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مهارت :
بکارگیری صحیح اصول اخالق حرفه ایبکارگیری اصول ارتباط ،سخن گفتن و گوش دادنانجام تعامل با مسافران براساس آداب معاشرت صحیح و موثرکمک به مسافران در شرايط اضطراریانجام تعامل و برقراری ارتباط با ساير رانندههابررسي شرايط محیطي هنگام رانندگيبررسي خطاهای رايج رانندگانتعامل و برقراری ارتباط با مشتریبکارگیری صحیح اصول مشتری مداریاصول و فنون جذب توريسمنگرش :
رعايت اخالق حرفه ایدقت در کارايمني و بهداشت :
 آسايش رواني و آرامش راننده در گرو آسايش مسافران است. يک راننده ايمن نیاز به آرامش ذهني و تمرکز برامر رانندگي دارد.يک راننده مشتری مدار مي تواند نظارت بهتری به خدمات بهداشتي از جمله پذيرايي باهمسافر ارائه نمايد.
توجهات زيست محیطي :
جلوگیری از دورريزی ضايعات حاصل از تعويض انواع روغن خودرو در محیط زيستجلوگیری از باقي ماندن ضايعات حاصل از تصادفات و يا تعويض قطعات خودرو در محیطزيست
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استاندارد آموزش
 -برگهی تحلیل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

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

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

دانش :
اصول و مفاهیم حمل و نقل ترکیبينحوه و علل به کار گیری حمل و نقل ترکیبيآشنايي با حمل و نقل دريايي – جاده ایآشنايي با حمل و نقل ريلي – جاده ایآشنايي با حمل و نقل هوايي – جاده ایمهارت :
برقراری ارتباط مسافری از دريا به جادهبرقراری ارتباط مسافری از ريلي به جادهبرقراری ارتباط مسافری از 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 :
جلوگیری از دورريزی ضايعات حاصل از تعويض انواع روغن خودرو در محیط زيستجلوگیری از باقي ماندن ضايعات حاصل از تصادفات و ياا تعاويض قطعاات خاودرو درمحیط زيست

21

 برگه استاندارد تجهیزاترديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

توضیحات

1

کالس آموزش تئوری

برای حداکثر  30نفر

1

برای آموزش تئوری

2

ويدئو پروژکتور

معمولي

1

برای کالس تئوری

3

تخته وايت برد

معمولي

1

برای کالس تئوری

4

تلويزيون رنگي

معمولي

1

برای کالس تئوری

5

صندلي

آموزشي

30

برای کالس تئوری

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 تئوری

2

دفترچه يادداشت

معمولي

30

کالس تئوری

3

ماژيک وايت برد

معمولي

4

کالس تئوری

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

