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پودمان اّول: متصدی تدارکات پایانه

پودمان 1

متصدی تدارکات پایانه
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پودمان اّول: متصدی تدارکات پایانه

طرح درس پودمان تدارکات پایانه
ابزار و تجهیزاتروش ارائهموارد قابل ارائهزمانبخش
ـ طرح پرسش و دادن فرصت برای پاسخ 1ـ مفهوم تدارکات 10% مقدمه

توسط هنرجو
ـ تأیید یا اصالح پاسخ توسط هنرآموز

کتاب درسی و تجهیزات مشخص 
شده در کتاب درسی

2ـ چرخه عمل تدارکات 45%سرفصل
3ـ آشنایي با مفهوم پایانه 

4ـ انواع پایانه 
نیازهاي تدارکاتي در  انواع  5  ـ 

پایانه 
6  ـ نحوۀ تقسیم بندي اموال در 
مؤسسات و سازمان هاي دولتي 

و خصوصي
7ـ وظایف تدارکات و متصدي 

تدارکات )مأمور خرید(
8  ـ درخواست خرید

9ـ خرید بر اساس مبلغ و قیمت

10ـ انواع مناقصه

و  مناقصه گزار  وظایف  11ـ 
مناقصه  گر

ـ تسلیم و تحویل پیشنهادها  12
توسط  مناقصه گر

13ـ تهیه سفارش خرید

14ـ انتخاب فروشنده

15ـ قرارداد خرید

16ـ مفاد قراردادها
17ـ مستندات و مدارکي که در 
خریدهاي داخلي توسط خریدار 

باید دریافت شود
و  کاال  وجوه  پرداخت  18ـ 
خدمات خریداري شده و تنظیم 

اسناد هزینه
با  خریدهاي  در  پرداخت  19ـ 

مبالغ متوسط و عمده
20ـ انواع تخفیفات خرید

ـ هنرآموز درباره چرخه عمل و فرایند های 
واحد تدارکات پرسش طرح کند.

نیازهای  و  را  پایانه ها  انواع  هنرآموز  ـ 
تدارکاتی پایانه ها را با سخنرانی و استفاده 

از فیلم و تصویر شرح دهد. 
ـ هنرآموز، پرسش طرح نماید و از هنرجو 
بخواهد مثال های ملموس از اموال سازمان های 

دولتی و مؤسسات خصوصی بزند.
ـ هنرآموز وظایف متصدی تدارکات را شرح 

دهد. 
ـ با استفاده از مثال های روزمره و قابل فهم،  
درخواست خرید توسط هنرآموز مطرح شود.

ـ هنر آموز درخصوص تقسیم بندی خریدها 
بر اساس مبلغ توضیح دهد.

ـ هنرآموز در خصوص مناقصه و انواع آن با 
نشان دادن آگهی های مناقصه توضیح دهد.

ـ هنرآموز وظایف مناقصه گر و مناقصه گزار 
را تشریح کند.

پیشنهادهای  تسلیم  درخصوص  هنرآموز  ـ 
مناقصه گر توضیح دهد.

ارائه  با  خرید  سفارش  تهیه  فرایند  ـ 
توسط  فرم ها  تهیه  نحوه  و  مثال هایی 

هنر آموز تشریح شود.
ـ با مثال مرحله به مرحله انتخاب فروشنده 

توسط هنرآموز تشریح شود.
موضوع  خرید،  قرارداد  نمونه  ارائه  با  ـ 

قرارداد خرید و مفاد قرارداد تشریح شود.

و  کاال  ضمانت نامه های  دادن  نشان  با  ـ 
مدارک  و  مستندات  نمونه  خرید  فاکتور 

خرید تشریح شود.
نحوه  و چک  بانک  کارت  نشان دادن  با  ـ 
نحوه  و  شده  انجام  خریدهای  پرداخت 

تنظیم اسناد هزینه تشریح شود.
مبالغ  با  خریدهای  پرداخت  هنرآموز  ـ 

متوسط و عمده را تشریح نماید.
خرید  فاکتورهای  نمونه  دادن  نشان  با  ـ 
که دارای تخفیف می باشند انواع تخفیفات 

تشریح شوند.

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

اسالید های تهیه شده
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طرح درس پودمان تدارکات پایانه
ابزار و تجهیزاتروش ارائهموارد قابل ارائهزمانبخش

40%فعالیت

1ـ انجام بازدید علمی از پایانه باری 
و مسافری

از تجهیزات عمومی و  بازدید  2ـ 
اختصاصی پایانه 

بخش  متصدیان  با  گفت وگو  3ـ 
تدارکات

4ـ انجام فعالیت کالسی و تکمیل 
جدول 

ـ حضور در محیط کار واقعی
ـ مشاهده پایانه 

ـ گفت وگو دربارۀ تجهیزات، چگونگی خرید 
آنها و دیگر نیازهای تدارکاتی پایانه

در  تدارکات  و  خرید  مأمور  با  گفتگو  ـ 
مؤسسات کوچک، متوسط و بزرگ 

آمد  و  رفت  نقلیه جهت  ـ وسیله 
هنرجویان به محل بازدید

ـ فرم های طراحی شده
کتاب  در  شده  طراحی  جدول  ـ 

درسی

5%جمع بندی
نتیجه گیری از مطالب ارائه شده و 

بازدید انجام شده
بازدید  یافته های  خصوص  در  کالسی  بحث 

علمی ـ عملی و جدول تکمیل شده
وایت  برد و سخت افزار )رایانه و ویدئو 
پروژکتور و پرده نمایش( و نرم افزار 

پاورپوینت

پاسخ سؤاالت فعالیت کالسیـ  کارگاهی
 

پاسخ فعالیت کالسی 1
نامشهودمشهودغیرمصرفیحکم مصرفیمصرفینام اموالردیف

دستگاه چاپگر1

2A4 کاغذ

میز و صندلی3

رایانه4

تلفن و فاکس5

پایه چسب6

حق االمتیاز چاپ کتاب ترافیک شهری7

پاسخ فعالیت کارگاهی1

در این فعالیت هنرجو در یک پایانه حضور پیدا می کند و ابتدا لیستی از اموال، کاالها و تجهیزات مورد 
استفاده در پایانه تهیه می کند. سپس همانند فعالیت کالسی1، آنها را در جدول مشخص می نماید و 

توضیح می دهد که کدام کاال نیاز به تعمیر و خریدهای مکرر دارد.
به عنوان مثال: چرخ های دستی حمل کاال در پایانه نیازمند تعمیر و نگهداری می باشند. این اموال 

غیرمصرفی و مشهود می باشد.
روغن موتور از مواد مصرفی می باشد که نیاز به خریدهای مکرر دارد.
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پودمان اّول: متصدی تدارکات پایانه
ف

ردی
نام اموال

مصرفی
حکم مصرفی

غیرمصرفی
شهود

م
شهود

نام
ش تهیه

رو

1

ملزومات فنی مصرفی:
روغن، بنزین، سیستم برق، 
س، فیلتر روغن و موارد 

گری
مشابه




در صورتی که کل مبلغ خرید جزئی باشد. متصدی خرید 
با اخذ فاکتور رسمی خرید را انجام می دهد.

خرید در محدوده معامالت 
درصورتی که کل مبلغ 

ش خرید و انتخاب 
متوسط باشد، خرید با طی فرایند سفار

فروشنده صورت می پذیرد.

2

ملزومات فنی:
شمع، 

پ، فیوز برق، 
الم

موارد 
و 

چراغ 
تسمه، 
مشابه




در صورتی که کل مبلغ خرید جزئی باشد. متصدی خرید 
با اخذ فاکتور رسمی خرید را انجام می دهد.

خرید در محدوده معامالت 
درصورتی که کل مبلغ 

ش خرید و انتخاب 
متوسط باشد، خرید با طی فرایند سفار

پذیرد. فروشنده صورت می 

3
دستگاه تنظیم باد




درصورتی که مبلغ خرید جزئی نباشد به طور خالصه: 
ش خرید 2ـ انتخاب فروشنده 3ـ خرید

تهیه سفار 1ـ   

4
ک و جراثقال

ج



طور خالصه:  درصورتی که مبلغ خرید جزئی نباشد به 

ش خرید 2ـ انتخاب فروشنده 3ـ خرید
تهیه سفار 1ـ   

5
ش

ش و بر
دستگاه ترا




درصورتی که مبلغ خرید جزئی نباشد به طور خالصه: 
ش خرید 2ـ انتخاب فروشنده 3ـ خرید

تهیه سفار 1ـ  

6
قطعات اصلی خودرو که عمر 

طوالنی دارند:
صندلی، موتور، دینام و...




درصورتی که مبلغ خرید جزئی نباشد به طور خالصه: 
ش خرید 2ـ انتخاب فروشنده 3ـ خرید

1ـ   تهیه سفار

7
مجوز و امتیاز حمل و نقل




س قوانین و مقررات اخذ مجوزها اقدام می شود.
براسا
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پاسخ ارزشیابی مرحله 1

ف
ردی

نام اموال
مصرفی

حکم مصرفی
غیرمصرفی

شهود
م

شهود
نام

ش تهیه و خرید
رو

7
ش

سـ  فل
تـ  مو

ماشین دوخ



درصورتی که خرید به تعداد زیاد نباشد متصدی تدارکات با انتخاب 
فروشنده و بهترین کاال، خرید را با حداقل بهای ممکن انجام می دهد.

8
ب

پایه چس



درصورتی که خرید به تعداد زیاد نباشد متصدی تدارکات با انتخاب 
دهد. فروشنده و بهترین کاال ،خرید را با حداقل بهای ممکن انجام می 

9
ملزومات مصرفی بهداشتی:

ظرفشویی، پنبه، 
صابون، مایع 

دستمال کاغذی و ...




درصورتی که خرید به تعداد زیاد نباشد متصدی تدارکات با انتخاب 
فروشنده و بهترین کاال ،خرید را با حداقل بهای ممکن انجام می دهد.

10
ملزومات مصرفی اداری:

چنگال، لیوان، بشقاب 
قاشق، 

و ...




درصورتی که خرید به تعداد زیاد نباشد متصدی تدارکات با انتخاب 
دهد. فروشنده و بهترین کاال ،خرید را با حداقل بهای ممکن انجام می 

11
خودکار، کاغذ و موارد مشابه




درصورتی که خرید به تعداد زیاد نباشد متصدی تدارکات با انتخاب 
دهد. فروشنده و بهترین کاال ،خرید را با حداقل بهای ممکن انجام می 
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پاسخ فعالیت کالسی2

هنرجو با مراجعه به روزنامه های کثیراالنتشار باید 5 نمونه آگهی مناقصه را 
ارائه نماید.

پاسخ فعالیت کالسی 3

)xxxxxxxx( آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره
شرکت حمل و نقل آسان در نظر دارد یک دستگاه کمپرسور باد طبق مشخصات 
طریق  از  خود  تعمیرات  واحد  در  استفاده  جهت  را  مناقصه  اسناد  در  شده  درج 

مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه نماید.
 محل اخذ اسناد: دفتر مرکزی شرکت به آدرس: تهرانـ  خ آزادیـ  پالک 320
 محل تسلیم پیشنهادات: دفتر مرکزی شرکت به آدرس: تهران ـ خ آزادی ـ 

پالک 320
 آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه 

روز یکشنبه 
1396/05/15

 تاریخ نهایی قبول پیشنهادات 
روز یکشنبه 

1396 /05 /29
 تاریخ کمیسیون بازگشایی پاکات 

روز دوشنبه 
1396 /05 /30 

 مبلغ برآوردی  
350.000.000 ریال

ضمانت نامه  به صورت  ریال   35.000.000 مناقصه  در  شرکت  تضمین  مبلغ   
بانکی در وجه شرکت

 به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضای 
مدت مقرر در فراخوان واصل شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 این آگهی در روزنامه   xxxx   و سایت ............................... نیز درج گردیده است.
 نوبت اول آگهی 5/7/ 1396 

نوبت دوم آگهی5/9/ 1396
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شرایط شرکت در مناقصه

توجه! در آگهی برگزاری مناقصه ها در زیر اطالعاتی که در صفحه قبل ذکر شد، 
شرایط شرکت در مناقصه درج می شود و در آن مواردی چون محل تحویل کاالی 
مورد مناقصه، نحوه درج قیمت، نحوه تنظیم پاکت های مناقصه، ضمانت نامه های 
نامه های  ضمانت  مناقصه گران،  توسط  پاکت ها  بررسی  نحوه  مناقصه،  در  شرکت 
پاکت ها توسط مناقصه گزار و سایر موارد چون  بررسی  نحوه  مناقصه،  شرکت در 

نحوه تکمیل اسناد مناقصه و... درج می شود.
لذا با توجه به اینکه بیان این شرایط از سطح دوره آموزشی فراتر می باشد الزامی 

به تهیه آن توسط هنرجو نمی باشد.

وظایف کلی مناقصه گزار و مناقصه گر

انجام فرایند مناقصه تابع ضوابط و مقررات گسترده قانونی است که الزم است هنرآموز 
اطالعات ضروری را داشته باشد. ولیکن کلیات این وظایف را به هنرجو منتقل نمایید. 
موارد با اهمیت در ارزیابی مناقصه گران را نام ببرد و از هنرجو درخواست کند دالیل 

مورد نظر خود را توجیه شاخص های ارزیابی کیفی بیان کند.

انجام سفارش خرید 

با کمک هنرجو بررسی کند و  را  بار دیگر فرایند تدارکات و خرید  هنرآموز یک 
یادآوری کند درخریدهای با مبلغ متوسط سفارش خرید تهیه می شود و از هنرجو 
بخواهد چند مورد خرید متوسط نام ببرد. هنرآموز باید نحوه تنظیم یک نمونه فرم 

استعالم بها را توضیح دهد.

پاسخ ارزشیابی مرحله 2

به عنوان مثال فرض کنید انبار پس ازدریافت درخواست کاال از انبار متوجه می شود 
کاالهای زیر در انبار موجود نمی باشد و باید توسط واحد تدارکات خریداری شود. 

بنابراین درخواست خرید به صورتی که در صفحه بعد می آید، تنظیم می شود.
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درخواست خرید

x :شماره نام انبار یا واحد درخواست کننده شماره: 

 13x / x / x :تاریخ به اداره تدارکات 

اجناس مشروحه ذیل مورد درخواست واحد تعمیرات می باشد که در انبار موجود نیست. درصورت موافقت، خواهشمند است خریداری و تحویل انبار گردد.

شماره فنی و نام کاالردیف
مشخصات فنی

تعداد 
موردنیاز

برآورد قیمت هر 
واحد

مالحظاتقیمت برآوردی کل

251015.000150.000 آمپرفیوز برق1

200250.00050.000.000 مترسه فازکابل برق2

نام و امضای مسئول تدارکات نام و امضای مسئول انبار: آقای ذخیره 

نام و امضای مسئول امور مالی اجازه داده می شود که طبق مقررات خریداری شود. 

نام و امضای مدیر عامل نام و امضای مسئول مدیر مؤسسه: 

استعالم بها

شماره استعالم
............................

موضوع: خرید کابل برق

بهای کلبهای هر واحدتعدادنوع و مشخصات کاال و خدمات موردنیازردیف

200 متر کابل برق 3 فاز1

جمع کلجمع مبلغ کل به حروف

آقای/ شرکت/ فروشگاه: نور طالیی

به نشانی: تهران ـ خیابان جمهوری

تلفن : 687824
لطفاً مطالعه و سپس امضاء و مهر شود.

1ـ استعالم تکمیل شده در داخل پاکت سربسته و ممهور به مهر شرکت به ذکر آدرس و شماره تلفن تا پایان وقت اداری مورخ 9x/6/10 به 
مسئول تحویل استعالم عودت داده شود.
2ـ جمع کل مبلغ پیشنهادی ذکر گردد.

3ـ هزینه حمل کاالی مندرج در برگ استعالم به مقصد خیابان ولی عصر به عهده فروشنده می باشد.
4ـ شماره و موضوع استعالم روی پاکت قید شود.

5  ـ درصورت ابهام در مواردی از بندهای استعالم با مسئول استعالم تماس گرفته تا جهت هماهنگی با کارشناس مربوطه اقدام شود.
تذکر: درصورتی که این فرم فاقد هریک از موارد ذکر شده بند 1 )مهر، آدرس و تلفن شرکت( باشد استعالم فاقد اعتبار است.

امضای کارشناس یا مأمور خرید امضاء و مهر فروشنده 
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انتخاب فروشنده 

هنرآموز باید ضمن توضیح مختصر در خصوص اهمیت انتخاب فروشنده از هنرجو 
بخواهد که توضیح دهد در خرید کاال و اموال چگونه از بین چند فروشنده یکی 
از هنر جویان  را لیست کند. سپس  انتخاب می کند. شاخص های مطرح شده  را 
بخواهد که اولویت شاخص ها را مشخص کنند. و این سؤال را مطرح کند که اگر 
بخواهند چند شاخص را هم زمان مورد توجه قرار دهند باید چه کار کرد. در ادامه 

با ذکر و توضیح مثال، فرایند انتخاب فروشنده را توضیح دهد.

پاسخ فعالیت کالسی 4
کوهستانزاگرسآسمانفروشندهردیف

1085قیمت1

576زمان تحویل سفارش2

698کیفیت3

ضریب اهمیت عوامل : قیمت 50%ـ زمان تحویل 30% و کیفیت %20

مرحله اول:

امتیاز هر عامل عامل مؤثرردیف
شرکت آسمان

امتیاز هر عامل 
شرکت زاگرس

امتیاز هر عامل 
شرکت کوهستان

1085قیمت1

576زمان تحویل2

698کیفیت3

ارزیابی اولیه بدون 4
ضریب اهمیت

212419

مرحله دوم: ارزیابی با درنظرگرفتن ضریب اهمیت عامل مؤثر

شرکت آسمان
عامل مؤثرامتیاز فروشگاهضریب اهمیتنمره ارزیابیردیف

قیمت15%5010

زمان تحویل21/5%305
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شرکت آسمان
عامل مؤثرامتیاز فروشگاهضریب اهمیتنمره ارزیابیردیف

کیفیت31/2%206

جمع 
امتیاز

7/7

ارزیابی شرکت زاگرس
عامل مؤثرامتیاز فروشگاهضریب اهمیتنمره ارزیابیردیف

قیمت14%508

زمان تحویل22/1%307

کیفیت31/8%209

7/9جمع امتیاز

ارزیابی شرکت کوهستان
عامل مؤثرامتیاز فروشگاهضریب اهمیتنمره ارزیابیردیف

قیمت12/5%505

زمان تحویل21/8%306

کیفیت31/6%208

5/9جمع امتیاز

با توجه به نمره های ارزیابی نهایی که محاسبه شد، شرکت زاگرس باالترین نمره 
این  از  خرید  و  انتخاب  فروشنده  به عنوان  بنابراین  است.  کرده  کسب  را  نهایی 

فروشگاه انجام خواهد شد.

قرارداد خرید و مفاد قرارداد

هنرآموز ضمن تشریح قراردادهای خرید بهتر است از هنرجویان بخواهد مفادی که 
به نظر آنها الزم است در یک قرارداد خرید مشخص شود را بیان کنند و در ادامه 

یک نمونه قرارداد خرید را به هنرآموزان نشان داده و نحوه تکمیل آن را نشان دهد.
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فعالیت کالسی 5

» قرارداد خرید«
شماره: .........................
تاریخ: ...........................

ماده1ـ طرفین قرارداد
این قرارداد بین پایانه حمل و نقل شهید کالنتری دارای نشانی تهران ـ خیابان 
آزادیـ  جاده کرج به نمایندگی آقای نوری که از این پس در این قرارداد )خریدار( 
 1389/ x/x/ مورخ xxx نامیده می شود از یک طرف و شرکت گیالن که به شماره
در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است به نشانی تهران ـ خیابان ولی عصرـ 
بازار رضا پالک 55 با نمایندگی آقای جهانی به عنوان مدیرعامل که سمت و 
حدود اختیارات وی مطابق پاسخ استعالم شماره xx مورخ xx / xx / xx اداره ثبت 
شرکت ها و طبق روزنامه رسمی شماره x مورخ xx / xx / xx و اساس نامه شرکت 
به تأیید خریدار رسیده و از این پس در این قرارداد )فروشنده( نامیده می شود از طرف 

دیگر، منعقد و طرفین متعهد به اجرای مفاد آن گردیدند.
ماده2ـ موضوع قرارداد

عبارت است از خرید : 3 دستگاه رایانه پنتیوم 4
ماده3ـ مدت قرارداد

این قرارداد از تاریخ امضای آن توسط طرفین قابل اجرا بوده است.
ماده4ـ مبلغ قرارداد

با محاسبات مالیات و هرگونه حقوق و عوارض و سایر  مبلغ کل موضوع قرارداد 
هزینه ها 62.000.000 ریال )به حروف شصت و دو میلیون ریال( می باشد. 
فروشنده متعهد است بهای مورد معامله را تحت هیچ شرایطی افزایش نداده و به 

هیچ عنوان تقاضای وجه اضافه بر مبلغ مذکور در این ماده را ننماید.
ماده5ـ نحوه پرداخت

مبلغ قرارداد پس ازتحویل کاالی مورد معامله و ارائه رسید مربوطه و در صورت 
تأیید ناظر خریدار مبنی بر منطبق بودن کاالی تحویل شده با مشخصات قراردادی 

طی یک فقره چک به فروشنده قابل پرداخت است.
ماده6ـ تضمین انجام تعهد

از تحویل کامل کاالی  معادل ده درصد کل مبلغ قرارداد به عنوان تضمین پس 
خریداری شده و اطمینان از سالمت کاالها به فروشنده پرداخت خواهد شد.
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ماده7ـ محل تحویل موضوع قرارداد
فروشنده متعهد است کاالی موضوع قرارداد را به هزینه خود در نشانی زیر تحویل 

نماینده خریدار داده و رسید دریافت نماید.
محل تحویل: تهران ـ خیابان آزادی ـ جاده کرج تحویل دهد.

ماده 8ـ بازرسی و نظارت
خریدار آقای جعفری را به عنوان ناظر بر اجرای قرارداد به فروشنده معرفی نموده 
و نظارت بر اجرای کلیه تعهداتی که فروشنده طبق مفاد این قرارداد قبول نموده 

بر عهده وی قرار دارد.
ماده9ـ تعهدات فروشنده

مدارک  و  اسناد  طبق  را  قرارداد  موضوع  کاالی  می گردد  متعهد  فروشنده  1ـ9ـ 
قرارداد تهیه و به خریدار تحویل نماید.

و  عملیات  راهنمایی  کتب  یدکی،  قطعات  فهرست  است  موظف  فروشنده  2ـ9ـ 
راه اندازی، نقشه ها و اطالعات مربوط به کیفیت کاال را تهیه و به خریدار تحویل 

نماید.
3ـ 9ـ فروشنده تعمیر و نگهداری، تأمین قطعات یدکی و خدمات پس از کاالهای 

موضوع قرارداد را به مدت 5 سال تعهد می نماید.
ماده10ـ عدم واگذاری موضوع قرارداد به غیر

فروشنده بدون دریافت اجازه کتبی و بلی خریدار حق واگذاری اجرای هیچ قسمت 
از موضوع قرارداد را جزئی یا به طور کلی به غیر ندارد.

ماده11ـ جریمه تأخیر
هرگاه فروشنده در تحویل موضوع قرارداد تأخیر نماید، جریمه تأخیر به شرح زیر 

از وی دریافت می شود:
درصورت بروز تأخیر غیرمجاز در اجرای کارهای موضوع قرارداد برای هر ده روز تأخیر 

معادل 1 درصد مبلغ معامله به عنوان خسارت دریافت خواهد شد.
ماده12ـ حوادث غیرمترقبه

درصورت وقوع حادثه غیرقابل پیش بینی که طرفین در وقوع آن دخالت نداشته اند 
دو  مدت  هستند ظرف  مکلف  طرفین  از  هریک  گردد،  غیرممکن  قرارداد  اجرای 
روز طرف دیگر را از وقوع حادثه مطلع نمایند و حداکثر تالش خود را جهت رفع 

وضعیت غیرمترقبه اعمال کنند.
ماده13ـ کسور قانونی

پرداخت بیمه، مالیات، عوارض و سایر کسور قانونی متعلق به این قرارداد به عهده 
فروشنده می باشد.
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ماده14ـ فسخ قرارداد
از مفاد  یا قسمتی  تمام  بر نقض  ناظر مبنی  خریدار می تواند درصورت تشخیص 
قرارداد یا هرگونه تخلف از شرایط صریح یا ضمنی پس از اخطار کتبی به فروشنده 

قرارداد را فسخ نموده و مراتب را کتباً به اطالع وی برساند.
ماده15ـ بسته بندی

استانداردهای  و  طرفین  توافق  از حمل طبق  قبل  باید  کاال  قطعات  و  اجزا  کلیه 
متداول توسط فروشنده عالمت گذاری و بسته بندی شود. به نحوی که بازکردن و 

نصب قطعات به ترتیب مقرر در نقشه های اجرایی امکان پذیر باشد.
ماده16ـ قانون منع مداخله در معامالت دولتی

فروشنده تأکید می نماید که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخله در 
معامالت دولتی مصوب 1337/10/22 نمی باشد و متعهد است که تا پایان قرارداد 
به هیچ عنوان اشخاص مذکور در این قانون را در اجرای قرارداد سهیم و ذی نفع 

نکند.
ماده17ـ آدرس قانونی طرفین قرارداد

به  متعاقدین  از  از طرف هریک  اعالم کتبی  یا  و  اخطار  و هرگونه  مکاتبات  کلیه 
طرف دیگر به آدرس زیر ارسال می شود. طرفین قرارداد موظف اند در صورت تغییر 
اقامتگاه یا شماره تلفن یا شماره نمابر مراتب را بالفاصله به یکدیگر اطالع دهند، در 
غیر این صورت هرگونه ارسال مکاتبات به نشانی فوق ابالغ شده محسوب می گردد.

نشانی فروشنده : تهران ـ خیابان ولی عصرـ بازار رضاـ پالک 55
 xxxxxxxx:تلفن

xxxxxxxx :نمابر 
خریدار: پایانه حمل و نقل شهید کالنتری

 نشانی: تهران ـ خیابان آزادی ـ جاده کرج
 xxxxxxxx:تلفن
xxxxxxxx :نمابر

ماده18ـ تعداد مواد، تبصره و نسخ قرارداد
 xx / xx / xx این قرارداد در 2 برگ، 18 ماده ، ................. پیوست و سه نسخه در تاریخ

تنظیم گردید و هر نسخه حکم واحد را دارد.

و  کاال  وجوه  پرداخت  نحوه  ـ  داخلی  خرید های  در  مدارک  و  مستندات 
خدمات خریداری شده ـ انواع تخفیفات خرید:

هنرآموز الزم است توضیحاتی در خصوص مدارکی مانند نقشه کار، برگه گارانتی، و ... 
که در خرید های داخلی متصدی تدارکات باید از فروشنده دریافت کند ارائه دهد و از 
هنرجو بخواهد موارد دیگری نام ببرد .همچنین ابتدا روش های پرداخت مبالغ کاال و 
اموال خریداری شده از هنرجو پرسش شود سپس هنرآموز در این خصوص براساس 

کتاب توضیح دهد و انواع تخفیفات شرح داده شود.
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تدارکات بهینه و پایانه پایدار

در این بخش هنرجو باید با مالحظات کلی مرتبط با مسئولیت تدارکاتچی در یک 
پایانه آشنا شود. همان طور که در کتاب ذکر شده است، این مالحظات در گروه های 

ِکیفی، مصرف انرژی، زیست محیطی، قانونی و مدیریت بحران دسته بندی شده اند. 
در گروه مالحظات کیفّیت، الزم است هنرجو به صورت ضمنی با سه مفهوم آشنا شود: 

کیفیت، تضمین کیفیت و مدیریت کیفیت. 
از آنکه معنای واژه کیفیت برای هنرجویان شرح داده شود؛ بهتر است آنها  پیش 
برداشت عمومی و کلی خود را از این واژه شرح دهند. کیفیت در فارسی به معنی 

چونی و چگونگی یک چیز است و در صنعت:
کیفّیت یک محصول،  کاال یا خدمت همان چیزی است که مشتری طلب می کند. اگر محصول 
یا خدمت ارائه شده از جنبه هایی خاص، کیفیت بسیار باالیی داشته باشد، اما مشتری به آن 

نیاز نداشته باشد، درواقع هزینه ای پرداخته شده ولی ارزش افزوده ای ایجاد نکرده است.
با شرح این مفهوم برای هنرجویان،  از آنها بپرسید کیفّیت در خدمات و عملیات پایانه 
چگونه مطرح می شود. از آنها بخواهید تجربه خود را از کیفیت پایانه ها در سفرهایی 

که داشته اند، شرح دهند. 
تضمین کیفّیت و مدیریت کیفّیت نیز ابزارهای واحدهای تولیدی یا خدماتی هستند 

که موجب رضایت مشتریان می گردد.
تضمین کیفّیت عبارت است از، نظارت و ارزیابی منظم و برنامه ریزی شده جنبه های 
گوناگون یک سیستم یا وسیله. در این صورت احتمال رعایت استانداردهای کیفیت 

در فرایند تولید به حداکثر می رسد.
درباره استانداردهای موجود و نیز درباره روش هایی که رعایت این استانداردها را در 

پایانه ممکن می سازد، با هنرجویان گفت وگو کنید. 
مدیریت کیفیت، شامل تضمین کیفیت، کنترل کیفیت و بهبود کیفیت است. برای 

این کار سیستم ها و روش های استانداردی در سازمان های مختلف مطرح است. 

مصرف انرژی
نیز سوخت های  انرژی و  با مسئلۀ صرفه جویی، هزینه  کافی است که ذهن هنرجو 
پایان پذیر آشنا شود و به اهمیت آنها پی ببرد؛ بیشتر الزم است مثال هایی از مصرف یا 
هدررفت انرژی در پایانه ها مطرح شود. همچنین روش هایی که به کمک آنها می توان به 

مصرف دستگاه ها پی برد،  در کالس مطرح شود )از جمله برچسب انرژی(. 

محیط زیست
در گروه مالحظات محیط زیستی، درباره پایان پذیری منابع طبیعی با هنرجو گفت وگو کنید. 
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همچنین درباره دستگاه ها و تجهیزاتی از پایانه که ممکن است آلودگی محیطی به همراه 
داشته باشند، بحث کنید و مثال بزنید. سپس مفهوم توسعه پایدار را با توجه به اهمیت 
و لزوم پایانه در توسعه، تعریف کنید. از تصویرهای هشدار دهنده برای نمایش نمونه های 

آلوده کننده ها و نیز فناوری های نوینی که به مهار آلودگی کمک کرده اند، استفاده کنید.
پاسخ پیشنهادی فّعالیت کالسی 9: 

استفاده از سوخت های جایگزین، به کارگیری باتری های خورشیدی برای گرمایش، 
بهبود کارایی تجهیزات موتورخانه ها و تأسیسات پایانه و...

قوانین ملی و بین المللی
نمونه هایی از الزامات قانونی جمهوری اسالمی ایران در برگزاری مناقصات و استعالم 
هزینه برای هنرجویان شرح داده شود. برای اطالعات بیشتر در این زمینه می توانید 

به اطالعات مرکز پژوهش های مجلس در:
 http://rc.majlis.ir/fa/law/show/99652مراجعه کنید. 

همچنین اثر قوانین بین المللی، محدودیت ها و تحریم هایی که برای خرید برخی کاالها و 
تجهیزات، متوجه جمهوری اسالمی ایران است، را مورد بحث و بررسی قرار دهید.

مدیریت بحران
با توجه به اهمیت استراتژیک پایانه ها برای هر منطقه و کشور، درباره اهمیت مدیریت 
شرایط غیرعادی در کالس بحث کنید. مثال هایی از ضرورت مدیریت فعالیت های 
تدارکاتی را، در پایانه هایی از کشور که با بحران مواجه شده اند در کالس مطرح کنید. 
در این باره می توانید از تصویر بحران های طبیعی مانند زلزله بم یا بحران غیرطبیعی 
مانند جنگ استفاده کنید و تبعات و تحوالت تدارکاتی آنها را با مشارکت هنرجویان 

بررسی کنید.
برای برگزاری ارزشیابی مرحله 3 بهتر است با هماهنگی، در پایانه حضور یابید. 

ارزشیابی مرحله 3

ف
نمرهداورینتایج ممکنمراحل کارردی

1

با حضور در پایانه، فرایند کلی وظیفه 
کارمند تدارکات را تشریح کنید.

فّعالیت های روزانه یا واقعی کارمند 
چه  در  و  اندازه  چه  تا  تدارکات 
مواردی با آنچه شما در این کتاب 

آموخته اید تفاوت و شباهت دارد؟

تهیه گزارش از فّعالیت های 
و  تدارکات  کارمند  واقعی 
مقایسه آن با آموخته های 

کالسی. 

گزارش تهیه شده و شباهت ها 
گردیده  شناسایی  تفاوت ها  و 

است.
2

گزارش تهیه نشده و  شباهت ها 
و تفاوت ها ناشناخته مانده اند.

1
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                            ارزشیابی شایستگی متصدی تدارکات پایانه

شرح کار
1- هنرستان: ارائه پروژه کاری شامل موارد زیر:

 تعیین و مشخص کردن و اولویت بندی تجهیزات مورد نیاز و کنترل مؤلفه های اهداف 
 تعیین نوع خرید و تقسیم بندی خرید

 تهیه سفارش خرید و فرم استعالم 
 تعیین محصول نهایي و انتخاب فروشنده براي خرید 

 تهیه و تکمیل قرارداد خرید

استاندارد عملکرد: 
تأمین و کنترل تجهیزات و خدمات مورد نیاز بر اساس آیین نامه ها و دستورالعمل هاي سازمان راهداري

شاخص ها:
 انطباق فرم های نیازسنجی با خدمات پایانه ای و اولویت نیازها 

 انطباق هزینه ها بر اساس خدمات پایانه ای
 براساس جدول هاي تهیه شده از مقایسه محصوالت با یکدیگر 

 فرم های ارزیابی عملکرد و نحوه تکمیل آنها

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط

 توسط هنرآموز براي هر هنرجو مسئله و شرایط تعیین شود. 
 محل برگزاری آزمون: محل برگزاری امتحان ترجیحاً در یک پایانه مسافری باشد یا در سایت هنرستان باشد.

 مدت آزمون: 40دقیقه آزمون کتبی و آزمون عملی )150 دقیقه(
اخذ آزمون به صورت انفرادی و بعضی موارد گروه های دو نفره

ابزار و تجهیزات:
 رایانه و اینترنت پرسرعت در دسترس باشد. 

 چاپگر
 فرم هاي مورد نیاز در دسترس باشد. 

معیار شایستگی

نمره حداقل نمره قبولی از 3مرحله کارردیف
هنرجو

1ارزیابی خدمات و تجهیزات موردنیاز1

2برآورد هزینه )قیمت( و تقسیم بندی خرید و انجام استعالم2

2انتخاب بهترین گزینه و خرید محصول3

1کنترل و نظارت دوره ای4

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
1- رعایت اصول اخالقی در برآورد هزینه تجهیزات و خدمات و هنگام شرکت در جلسات مناقصه ها

2- مسئولیت انجام کار خود را برعهده می گیرد و وظایف خود را به موقع انجام دهد.
3-کارهای انجام شده را مستندسازی کند.

2

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.
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مباحث این بخش از پودمان 1 به اصول طراحي پایانه هاي باري و مسافري اختصاص 
دارد. هر چند که در کتاب درسي، فصلي به عنوان طراحي پایانه ها پیش بینی نشده 
است ولي با توجه به محتواي پودمان متصدي تدارکات پایانه، مناسب است با اصول 
طراحي فضاهاي پایانه ها نیز آشنا شوید. مي توانید با صالحدید خودتان و آمادگي 

هنرجویان از انواع طراحي و مدل هاي پایانه مطالبي را بیان کنید. 

پایانه جاده ای

مکان یابی
چگونگی تأثیر مسائل شهری و محیطی بر مکان یابی پایانه یک شهر 

عوامل اقلیمی  مانند خورشید و جهت تابش آن، جهت وزش باد، میزان بارندگی، 
دمای هوا و...

عوامل جغرافیایی مانند شیب و ناهمواری های زمین، جنس خاک، ایمنی در برابر 
انواع خطرات طبیعی، به ویژه توجه به محل گسل ها، حفظ حریم فضاهای ارزشمند 

طبیعی؛
عوامل شهری مانند بهره گیری از طرح های فرادست، امکان توسعه آتی، سازگاری 
شهر،  اصلی  معابر  به  دسترسی  بالعکس،  و  اطراف  کاربری های  با  پایانه  کاربری 
دور  و  شهری(  شهری)گره  راه های  شبکه  بین  ارتباطی  مفصل  به  بودن  نزدیک 
بودن از محالت مسکونی، دسترسی به تأسیسات زیربنایی شهری آب، برق، گاز و 
تلفن، حفظ حریم فضاهای ارزشمند فرهنگی، قیمت زمین و امکان تملک پذیری 
پایانه،  توسط  شده  سفرهای جذب  با  اطراف  ارتباطی  راه های  شبکه  انطباق  آن، 

هماهنگی با بستر اجتماعی و فرهنگی.

چگونگی تأثیر مسائل مرتبط با محموله بر مکان یابی پایانه 
مانند چگونگی پراکندگی تقاضای سفر جاده ای در سطح شهر و به طور کلی چگونگی 
رفتار شهروندان یک شهر در شکل گیری سفرهای جاده ای )درخصوص پایانه های 
به  دسترسی  باربری،  شرکت های  و  مؤسسات  استقرار  محل  به  توجه  مسافری(، 
مراکز ورود و صدور کاال، دسترسی به مراکز تولید بار، دسترسی به مراکز تخلیه و 
توزیع بار، انبارهای کاال، فرودگاه و راه آهن )درخصوص پایانه های باری( و به طور 

کلی دسترسی به پایانه از طریق حمل ونقل عمومی  و معابر شهری و بین شهری.

بخش دوم
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مکان یابی  بر  راننده  یا  سفر  نقلیه  وسیله  با  مرتبط  مسائل  تأثیر  چگونگی 
به  دسترسی  طرح،  نقلیه  وسیله  تردد  مناسب  معابر  به  دسترسی  پایانهمانند 
خدمات جنبی، اعم از پمپ گازوئیل، تعویض روغنی، لوازم یدک و...، نبودن انواع 

ممنوعیت های تردد برای وسیله نقلیه طرح
فقط پایانه های غیرمتمرکز و نیمه متمرکز اجازه ورود به محدوده اصلی شهر را 

دارند.
شکل زیر سلسله مراتب پایانه ای و ارتباط میان آنها را در یک شهر نشان می دهد.

 

نوع پایانه از نظر میزان تمرکز شکل 
مکانی اجزا

پایانه نیمه متمرکز

پایانه متمرکز

پایانه غیر متمرکز
شکل 1

انواع پایانه های مسافری جاده ای از نظر الگوهای قابل استفاده در طراحی 

پایانه تک بنایی متمرکز

پایانه چندبنایی متمرکز

پایانه تک بنایی شعاعی 

پایانه چند بنایی شعاعی 

پایانه تک بنایی متمرکز

پایانه چند بنایی خطی

شکل 2
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فضاها

 سکوهای مسافرگیری و تخلیه مسافران و انواع سکوها؛
 سالن ها و فضاهای تجمعی سرپوشیده پایانه؛

 بخش اداری و بخش انتظامی؛
 شرکت های حمل   ونقل و خدمات رفاهی مسافران؛

 خدمات جانبی خودروهای طرح و خدمات رفاهی رانندگان؛
 پارکینگ ها، فضاهای باز و مسیرهای ارتباطی و تأسیسات زیربنایی پایانه.

سکوهای مسافرگیری و تخلیه مسافران و انواع سکو ها 
سکوهای مسافرگیری و تخلیه مسافران

سکو ها، مفصل ارتباط دهنده خودرو و مسافر در پایانه، هستند. تفکیک سکوهایی 
ارتباط اند، ضروری  در  اتوبوس(  )سواری-  طرح  خودروهای  انواع  از  هریک  با  که 
خواهد بود. در طراحی مسیرهای حرکتی خودرو و مسافران و ورودی و خروجی ها، 

شرایط ایمنی مسافران و کاهش بار ترافیکی مورد توجه قرار می گیرد.
عملکرد عمده سکوها به شرح زیر است.

انتظار مسافران برای سوارشدن به وسیله نقلیه در زمان تعیین شده؛
توقف کوتاه مدت خودروها برای سوارشدن مسافران؛

ورود بار مسافران از طریق  وسیله نقلیه.
کنترل ورود و خروج خودروها

انواع دستگاه های طراحی شده برای سکوهای مورد استفاده در پایانه های مسافربری 
به شرح زیر است:
سکوهای خطی:

شکل 3ـ الگوی سکوی خطی
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کارایی سکوهای خطی مانند دیگر انواع سکوها نبوده و معموالً زمانی که وسایل 
بازه های زمانی 10  اتوبوس ها( برای توقف های کوتاه مدت )حداکثر  نقلیه )به ویژه 
پایانه های  آنها در  از  استفاده  دارند.  استفاده می نمایند، کاربرد  از سکو  دقیقه ای( 

غیرمتمرکز توصیه می شود.
سکوهای دندانه دار: سکوهای دندانه دار به وسایل نقلیه اجازه می دهند تا برای 
طراحی  در  آنها  از  استفاده  باشند.  داشته  مستقل  حرکت  سکو  از  خروج  و  ورود 

پایانه های متمرکز و نیمه متمرکز توصیه می شود)شکل 4(. 
سکوهای زاویه دار: برای خروج خودرو از این سکوها، به حرکت عقب رو نیاز است 
و هنگامی  مورد استفاده قرار می گیرند که سکوها در زمان طوالنی اشغال باشند 

)به ویژه در پایانه های بین شهری متمرکز()شکل 5(.
سکوهای میان گذر: استفاده از این سکوها زمانی توصیه می شود که زمان بندی 
نگرفتن  بر سبقت  باشد و فرض اصلی  به صورت خطی شده  نقلیه  حرکت وسایل 

خودروها از یکدیگر است.

شکل 4ـ الگوی سکوی دندانه دار

شکل5ـ الگوی سکوی زاویه دار
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شکل 6- الگوی سکوی میان گذر

این سکوها به مستقرشدن ایستگاه ها در یک سطح فشرده کمک می کنند. وسایل 
نقلیه می توانند با عالئمی که در روبه رو و باالی سکوها به نمایش در می آیند در 

انتظار مسافران بمانند.)شکل6(

سالن ها و فضاهای تجمعی سرپوشیده پایانه
سالن ها از مهم ترین فضاهای نظم دهنده در طراحی پایانه ها به حساب می آیند. هرچند 
نمی توان تفکیک عملکردی و مرزبندی دقیق )فیزیکی(، میان سالن های موجود در 
پایانه برقرار کرد، با این حال سالن کانونی، سالن انتظار، سالن عمومی مشایعین، سالن 
مستقبلین و سالن فروش بلیت از جمله مواردی هستند که در طراحی و سنجش 

نیازهای پایانه، لحاظ می شوند. 
چگونگی ارتباط میان سالن ها و سکوهای سوار )پیاده( مسافر، از عمده عواملی است 
که در شکل گیری سالن ها تأثیر مستقیم دارد. سرانه های مورد نیاز برای هر فرد و 
ارتباط میان نحوه و میزان برخورداری مسافرین از تسهیالت ارائه شده در سالن ها 
)صندلی ها، سرویس های بهداشتی و...(، از جمله مواردی است که باید در مرحله 

برنامه ریزی فیزیکی و پیش از طراحی، به آنها توجه کافی داشت.

خدمات رفاهی مسافران
در یک تقسیم بندی کلی، خدمات در دو طیف اصلی )نوع اول و نوع دوم( مطرح 

می شوند:
خدمات رفاهی نوع اول: شامل آن دسته از تسهیالتی است که حضورشان برای 
سرویس دهی به مسافران و مراجعه کنندگان به پایانه، در طول زمان توقف الزامی  
تلفن های  آبخوری ها،  بهداشتی،  سرویس های  شامل  عمدتاً  خدمات  این  است. 

عمومی  و نمازخانه خواهند بود.
خدمات رفاهی نوع دوم: شامل تجهیزات یا امکاناتی است که بنا بر مقتضیات 
جهت  در  پایانه،  احداث  متولیان  و  مدیران  سیاست های  همچنین  طرح،  بستر 
مراجعین  و  مسافرین  برای  بیشتر  رفاهی  امکانات  آوردن  فراهم  و  سرویس دهی 
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به پایانه در نظر گرفته می شوند. عمده  این تسهیالت شامل رستوران و چایخانه، 
غرفه های فروش، دستگاه های فروش خودکار و... خواهد بود.

خدمات جانبی خودروهای طرح
برخی از این خدمات در زمره نیازهای اولیه برای سرویس دهی به واحدهایی است 
که در پایانه فعالیت می کنند)جایگاه های سوخت گیری(، و برخی نیاز هایی در درجه 
دوم اهمیت اند و حضور داشتن یا نداشتن آنها در مجموعه، همچنین میزان ارائه 
بود  از سیاست گذاری هایی خواهد  زیادی منبعث  تا حدود  آنها،  از سوی  خدمات 
که متولیان و بانیان ساخت، از استقرار، تمرکز و نیز سرویس دهی به شرکت های 

مشغول در امر تردد مسافران، در نظر داشته اند.
رئوس کلی این خدمات عبارت اند از:

1 خدمات فنی- مکانیکی تعمیرات خودرو
2 خدمات شست و شو

3 جایگاه سوخت رسانی.

خدمات رفاهی رانندگان
اولویت برنامه ریزی فیزیکی و طراحی پایانه ها، ارائه خدمات متناسب به مسافران 
نقش  کنار  در  هستند،  مجموعه  این  از  مهمی   بخش  که  رانندگان،  بود.  خواهد 
برعهده  دارند،  سفر(  )برقراری  پایانه  اصلی  فعالیت  مجریان  به عنوان  که  پررنگی 
ویژه خواهند  و تسهیالت  رفاهی  امکانات  از  از سطح مطلوبی  بردن  بهره  نیازمند 
هنگام  )در  رانندگان  آسایش  برای  مناسب  آوردن شرایط  فراهم  آنکه  مضافاً  بود. 
حضور و استراحت در پایانه(، نهایتاً امر کیفیت خدمات ارائه شده و ایمنی سفر را در 
حد مطلوبی، ارتقاء می بخشد؛ چراکه درصد عمده ای از تصادفات جاده ای به علت 
است(  رانندگان  خواب آلودگی  یا  خستگی  از  ناشی  عموماً  )که  انسانی  اشتباهات 
صورت می گیرد. مهمانسرای رانندگان و خوابگاه های اختصاصی، به همراه فضاهای 
خدماتی رفاهی)بهداری، انبار، رختشوی خانه، سرویس و...( از جمله مواردی است 
که می تواند برای سرویس دهی به رانندگان در طرح لحاظ شود. سطح ارائه خدمات 
به این  یافته  اختصاص   فضاهای  میزان  همچنین  بخش،  این  در  سرویس دهی  و 

منظور، منطبق با نیازها تعیین می گردد.

پارکینگ ها
فضاهایی که برای توقف خودروها، درنظر گرفته می شود، اصطالحاً پارکینگ خوانده 
می شود. با توجه به حضور انواع خودروهای طرح در پایانه از یک سو و درنظرگرفتن 
و  ساماندهی  برای  مکان یابی  به  توجه  دیگر،  از سوی  مراجعه کنندگان  خودروهای 
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پایانه ها  )متمرکز  در  اصوالً  می سازد.  ضروری  را  خودروها  به حضور  بخشیدن  نظم 
و نیمه متمرکز( با سه دیدگاه عمده برای مکان یابی توقفگاه ها روبه رو خواهیم بود: 
پارکینگ های خودروهای مسافری )بلندمدت و کوتاه مدت(، پارکینگ های خودروهای 
سواری  )بلندمدت و کوتاه مدت(، پارکینگ های ویژه شامل انتظامی  و آمبوالنس، اداری 

و سرویس های درون شهری.
در پایانه های غیرمتمرکز این فضا درحد پارکینگ خودروهای مسافری و توقفگاه های 
موقت خودروهای ناوگان حمل ونقل عمومی در محیط پایانه و پیرامون آن در نظر 

گرفته می شود.

جدول1ـ عرض هاي حداقل، براي راهروهاي اصلي پارکینگ های عمومي

جهت ترافیکعرض راهرو )متر(

3/0
4/0
5/75
6/0

یک طرفه
یک طرفه
یک طرفه
دوطرفه

در  پارک  قرارگیری جا  زاویۀ  و  در حالت های مختلف  پارکینگ  راهروهاي  عرض 
جدول و شکل زیر نشان داده شده است. )جدول 1 و شکل 7(

شکل 7ـ عرض هاي حداقل براي راهروهاي اصلي پارکینگ های عمومي

فضاهای باز و مسیرهای ارتباطی
و  می دهند  اختصاص  خود  به  را  پایانه  مساحت  از  عمده ای  قسمت  باز  فضاهای 
مستقیم خدمات  ارتباط  دلیل  به  که  است  فعالیت هایی  و  عملکردها  از  برخاسته 
ارائه شده با خودروها، در فضاهای باز انجام می شوند. مسیرها و دسترسی ها مفصل 
ارتباطی میان فضای داخل و خارج کالبد پایانه هستند و خودروهای طرح؛ بخش 

عمده ای از این فضا را به خود اختصاص می دهند.



26

مسیرهای اصلی
مسیرهایی هستند که وظیفه انتقال مسافرین از محدوده پیرامون به درون فضای 
مشخص،  خوانا،  حتی االمکان  باید  مسیرها  این  دارند.  عهده  بر  مجموعه  کالبدی 

کوتاه و مستقیم انتخاب شوند.
مسیرهای فرعی 

با  فضاهایی  به  و  می شوند  منشعب  اصلی  مسیرهای  از  که  هستند  مسیرهایی 
کارکردهای کم اهمیت تر )خدماتی، تفریحی و...( منتهی می گردند. 

ورودی ها، خروجی ها و مسیرهای ارتباطی با شبکه راه های درون شهری
به  به عبارت دیگر نظم بخشیدن  یا  پایانه ها، نقش محوطه سازی  باز  در فضاهای 
محیط، با استفاده از عوامل طبیعی )گیاهان و آب( و عوامل مصنوع )مصالح( بسیار 
اهمیت دارد، زیرا می تواند عالوه بر تأمین زیبایی های بصری الزم و منظره سازی 
در پایانه، نقش بسزایی در تلطیف هوا و کاهش آلودگی های محیطی )شنیداری و 
تنفسی( داشته باشد. به ویژه آنکه در این اماکن به دلیل حضور خودروها در محیط، 
بستر طرح با دیگر بخش های پایانه متفاوت خواهد بود. استفاده از گیاهان مناسب 
در جهت تحقق هر یک از اهداف طراحی )نظیر کاهش صوت، تعیین حریم های 
فضایی و...( و ترکیب عوامل مصنوع )نظیر مصالح و اجزای معماری( با آن، در نهایت 

امر، به حصول شرایط دلپذیر کمک خواهد کرد.
خودروی طرح

ابعاد و ویژگی های هر یک از انواع وسایل نقلیه که از راه استفاده می کنند، در طرح 
گردش،  آزاد، شعاع  ارتفاع  )حداقل عرض،  هندسی  اجزای  و  مؤثرند  راه  هندسی 
از  می شوند.  تعیین  خودروها  این  فیزیکی  مشخصات  اساس  بر  و...(  دید  فاصله 
آنجا که تفاوت ابعاد وسایل نقلیه مسافری جاده ای از یکدیگر زیاد است، خودروی 
منتخب، که ابعاد آن نشان دهنده بحرانی ترین گروه استفاده کننده از راه است، به 

عنوان نمونه انتخاب می شود )خودروی طرح(.
ابعاد اصلی خودروی طرح که در طرح هندسی راه تأثیر می گذارد، عبارت است از:

فاصله محور جلو و عقب، فاصله بیرونی چرخ های یک محور و حداقل شعاع گردش 
)مسیر داخلی و خارجی چرخ ها(.
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شکل 8ـ ابعاد و مسیر گردشی سواری طرح )تیپ(

شکل 9ـ ابعاد و مسیر گردشی اتوبوس طرح )تیپ(

در طراحی تقاطع ها و مسیرهای ارتباطی، پس از انتخاب خودروی طرح، از الگوهای 
داده شده و در مقیاس متناسب استفاده می شود.

بخش شروع گردش در امتداد مسیر ورود به تقاطع و بخش پایان گردش در امتداد 
مسیر خروج از تقاطع قرار داده می شود و با رعایت فاصله حداقل 60 سانتی متر از 

کنار مسیر چرخ های جلو و عقب، موقعیت کناره روسازی تعیین می گردد.



28

تأسیسات زیربنایی پایانه
تأسیسات  از  مطلوبی  و  مناسب  سطح  از  بهره بردن  بدون  پایانه ها  نظرگرفتن  در 
شامل  را  فراوانی  و  متعدد  موارد  تأسیسات  این  بود.  خواهد  غیرممکن  زیربنایی 
می شود که برخی از آنها در ارتباط مستقیم با نیازهای پایانه اند و بدون حضور آنها، 
خدمات و فعالیت ها، در پایانه ارائه نمی شود )تأسیسات سرمایشی و گرمایشی- آب 
و فاضالب - تأسیسات الکتریکی و...( و برخی نیز به منزله بستری برای رسیدن 
به کمینه استانداردهای ایمنی در محیط تلقی می شوند )تأسیسات آتش نشانی، 
هدایت آب های سطحی، دفع زباله و...(. چگونگی بهره بردن پایانه از این امکانات، 

عمدتاً متأثر از بستری است که طرح در آن انجام می شود.

پایانه باری جاده ای

فضاها
 خدمات بارگیری و تخلیه بار؛

 دفتر نوبت دهی و سالن اعالم بار؛
 بخش اداری و بخش انتظامی؛

 شرکت های حمل ونقل و خدمات رفاهی رانندگان؛
 خدمات جانبی خودروهای طرح و پارکینگ ها؛

 فضاهای باز و مسیرهای ارتباطی و تأسیسات زیربنایی پایانه.

خدمات بارگیری و تخلیه بار
توزین  برای  بارگیری  موقع  در  آن  از  که  است  وسیله ای  الزم ترین  باسکول:   
کامیون ها استفاده می شود. چون ظرفیت هر وسیله باربری مشخص و محدود است 
نباید در هنگام بارگیری، تناژ بار از حداکثر مجاز بیشتر شود. لذا یک کامیون ممکن 
است در هر بارگیری کامل که از چند نوع بار تشکیل می شود. مجبور به توزین های 

متعدد گردد. بنابراین وجود یک یا چند باسکول در پایانه ضروری است. 
انبار و بارانداز: با توجه به اینکه خدمات بعضی از مؤسسات و شرکت های باربری 
توسط  که  کاالهایی  و  بار  نگهداری  جهت  انبارهایی  باید  است،  بار  خرده  نوع  از 
این گونه مؤسسات حمل می شوند در نظر گرفته شود. چون مؤسسات و شرکت های 
حمل ونقل خرده بار احتیاج به انبار دارند بهتر است کلیه آنها در مجاورت هم قرار 
گیرند و فضای الزم برای انبار آنها نیز منظور شود. ضمناً احداث یک یا چند انبار 

بزرگ، به منظور استفاده های اضطراری در پایانه، ضروری است. 
برای انتقال بار از کامیون به انبارها و بالعکس، توجه به نوع وسیله نقلیه ضرورت 
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دارد. برای مثال کامیون ها عمل تخلیه و بارگیری را از قسمت انتهایی و تریلرها 
از پهلو انجام می دهند. لذا مشخصات سکوها باید با مشخصات این وسایط نقلیه 
متناسب باشد. برای سهولت بارگیری و باراندازی، ابعاد درهای ورود به سالن انبار 
نیز باید متناسب با ابعاد و مشخصات این وسایط طراحی شود. اگر دو کامیون قرار 
لیفتراک تخلیه شوند، الزم است که فضای  به وسیله چند  به طور هم زمان  است 
بین آن دو، بیشتر در نظر گرفته شود. در این صورت باید فاصله محل بارگیری با 
تخلیه برای لیفتراک ها متناسب با قدرت مانور آنها باشد. فضای مناسب بارگیری 
و تخلیه با چرخش سریع عرض مسیر کامیون می تواند به شش متر محدود شود. 
در این صورت اگر لیفتراک ها به چنگال های قابل تنظیم نیز مجهز باشند سرعت 

تخلیه کم نخواهد شد.

 دفتر نوبت دهی، سالن اعالم بار 
صدور برگ نوبت دهی در محل ورودی پایانه صورت می گیرد. سقف ظرفیت هر مؤسسه 
را سالن اعالم بار، تعیین و مناسب با آن بار را بین مؤسسات توزیع می کند. صاحب کاال 
در تعیین مؤسسه باری خود آزاد است. خدمات این سالن بار عبارت اند از: اخذ اطالعات 
مختلف مربوط به بار و ایجاد بانک اطالعاتی )این اطالعات از طرف صاحب بار در اختیار 
بانک اطالعات قرار می گیرد(. اطالعات مذکور شامل نوع، وزن، مقصد و مبدأ، نرخ، نام 

مؤسسه، نام صاحب کاال و... است.
اعالم بار را می توان در سیستم های معمولی و کامپیوتری طراحی کرد و سیستم های 
دیگر باید مطابق با آنها طراحی شوند و دقیقاً از قبل انتخاب شده باشند. البته به 
لحاظ اقتصادی و تسریع در کسب اطالعات و اعالم آن، بهتر است نصب سیستم 

کامپیوتری در اولویت قرار گیرد. 
راننده با توجه به نوبتی که در موقع ورود به پایانه، برایش تعیین کرده اند، در موعد 
ازدحام در  از  باعث جلوگیری  این عمل  بار مراجعه می کند.  به سالن اعالم  مقرر 
سالن و در نتیجه سهولت کار و رعایت عدالت می گردد. راننده می تواند بارهایی را 
که از طریق بلندگو اعالم می شود بررسی کند و با توجه به موقعیت خود آنها را 
انتخاب نماید یا منتظر بماند و در نوبت های بعد از بارهای اعالم شده دیگر استفاده 

کند. این امکان تکرار نوبت کاال می تواند دست راننده را در انتخاب باز بگذارد. 
اداری  کارهای  مربوطه،  مسئول  به  آن  اعالم  و  راننده  توسط  بار  انتخاب  از  پس 
احتمالی باید در سالن انجام پذیرد و راننده بعد از آن به مؤسسه مربوطه رجوع 

نموده و پس از بستن قرارداد، آماده تحویل بار می شود.
 بخش اداری

برای هماهنگی بین فعالیت های مربوط به حمل ونقل و بار و کاال در سطح منطقه و 
کشور و همچنین برای تنظیم روابط و فعالیت های اجزای مختلف پایانه، حسن اجرای 



30

کارها و رسیدگی به امور مختلف مالی، تدارکاتی، حسابداری و حسابرسی و سایر امور 
اداری پایانه و نگهداری و بهره برداری از آن و برقراری ارتباط با ادارات و نهادهای ذی ربط 
به یک مدیریت همراه با تشکیالت اداری مربوطه نیاز است و این مجموعه در ساختمان 

اداری به اجرا در می آید.

 بخش انتظامی
در مجموعه وسیع و شلوغی مثل پایانه، که افراد مختلف و کامیون های حامل بار در 
آن وارد می شوند و همچنین به منظور حفاظت و حراست از امکانات پایانه، نگهبان 
به تعداد کافی الزم است تا از بروز حوادثی چون سرقت جلوگیری شود و بر امر 
ورود و خروج کاال نظارت کنند؛ بنابراین بهتر است به تناسب وسعت پایانه، در چند 

محل و مخصوصاً در مجاورت پارکینگ ها نگهبانی در نظر گرفته شود.

 شرکت های حمل ونقل
طبق قانون تأسیس شرکت پایانه ها، مؤسسات و شرکت های باربری که فاقد تأسیسات 
و تجهیزات الزم اند - مطابق با ضوابط و مقررات راه و ترابری نیستند - باید در پایانه 
باربری مستقر شوند. در واقع مؤسسات و شرکت های حمل ونقل جزء ارکان اصلی 
پایانه محسوب می شوند و استقرار آنها در پایانه نقش مهمی  در تسهیل و تسریع 
و  شرکت ها  داشت.  خواهد  کاال  و  بار  جابه جایی  وضعیت  بهبود  و  کاال  جابه جایی 
مؤسسات حمل ونقل، اطالعات مربوط به بار را از صاحب کاال دریافت می کنند و به 

سالن اعالم بار اطالع می دهند.

 خدمات رفاهی رانندگان
تاکسی سرویس و اتوبوس: به علت دوری پایانه از شهر جهت تسهیل در امر 
ایاب و ذهاب مراجعین به پایانه الزم است سرویس های منظم تاکسی و اتوبوس بین 
شهر و محل پایانه در نظر گرفته شود. همچنین در مدت توقف کامیون در پایانه، 
ممکن است رانندگان بخواهند برای انجام دادن پاره ای امور به شهر مراجعه کنند. 
از آنجا که سفر با کامیون در داخل شهر با مشکالت، محدودیت ها و ممنوعیت هایی 
همراه است، ضروری است در پایانه، محلی برای تاکسی سرویس و ایستگاه اتوبوس 

در نظر گرفته شود تا خدمات الزم را به مراجعین و رانندگان ارائه دهند.
و  روغن  با  اغلب  رانندگان،  به اینکه  توجه  با  بهداشتی:  سرویس های  و  حمام 
گازوئیل سر و کار دارند و بعضی از تعمیرات جزئی کامیون توسط خود رانندگان 
انجام می شود، حرفه رانندگی توأم با آلودگی است و رانندگان در پایانه به نظافت 
و بهداشت فردی فوری نیاز دارند. بنابراین احداث حمام در مجموعه ضروری است. 
عالوه بر این، با توجه به گسترده بودن این مجموعه و وجود فضاهای مختلف و 
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کثرت مراجعین، در چند نقطه آن الزم است توالت عمومی در نظر گرفته شود.
نمازخانه: رانندگان، کارکنان پایانه و افرادي که براي انجام دادن کارشان به پایانه 

مراجعه مي کنند به مکاني براي اداي فریضه نماز نیاز دارند. 
بانک: از آنجایی که در پایانه ها مسائل مالی به صورت های مختلف جریان دارد و با 
توجه به اینکه معموالً پایانه ها در محلی نسبتاً دور از شهر احداث می شوند، جهت 
انجام امور شرکت ها، مؤسسات، فروشگاه ها، رانندگان، قسمت اداری و... الزم است 

متناسب با حجم فعالیت و نیاز، یک یا چند شعبه بانک در پایانه احداث شود.
برای  بنابراین  دارد  نیاز  بیمه ای  به خدمات  پایانه شدیداً  مثل  مجموعه ای  بیمه: 
بهره گیری از بیمه باربری، بیمه اتومبیل، بیمه آتش سوزی، بیمه بدنه و... الزم است 

مؤسسات بیمه در پایانه پیش بینی شود.
پست و دورنگار )فاکس( و تلفن: طبیعت کار رانندگان به گونه ایست که معموالً 
برای مدتی از خانواده و آشنایان دور می شوند. از آنجا که شغل رانندگی توأم با 
خطر است، لذا خانواده رانندگان دائماً در نگرانی به سر می برند. به منظور رفع این 
مشکل، رانندگان ناگزیرند با خانواده هایشان در تماس باشند و وضعیت خودشان 
را به اطالع آنها برسانند؛ ورود به پایانه و ماندن در آن فرصت مناسبی برای این 
اطالع رسانی است و عالوه بر این، معموالً رانندگان جهت هماهنگی در امر تخلیه 
یا بارگیری کامیون با مبدأ و مقصد بار و کاال در تماس هستند. بنابراین وجود یک 
مرکز تلفن، دورنگار و دفتر پست به منظور ارائه خدمات به رانندگان، مراجعین و 

کارمندان ضروری است.
و  رانندگان  به  اینکه  توجه  با  کامیون داران:  صنف  اتحادیه  و  تعاونی  شرکت 
کامیون داران قشر عظیمی هستند و سهم عمده ای در اقتصاد و سیستم حمل ونقل 
کشور دارند، جهت رفع نیازهای صنفی آنها و ایجاد انسجام بین رانندگان، به تشکیالت 
و  تعاونی  شرکت  عنوان  تحت  تشکیالتی  کامیون داران  حاضر  حال  در  دارند.  نیاز 
اتحادیه صنف کامیون داران دارند و اعضای آن از بین کامیون داران و رانندگان انتخاب 
می شوند. این شرکت یا اتحادیه به رفع نیازهای رانندگان، از جمله تهیه و توزیع 
قطعات یدکی بین اعضا می پردازد. با توجه به کمیاب بودن لوازم یدکی، رانندگان 
کمتر موفق می شوند وسایل مورد نیاز خود را فراهم کنند یا در صورت تهیه مجبور 

می شوند آنها را با قیمت گزاف از بازار آزاد خریداری نمایند.
وجود تشکیالتی مثل شرکت تعاونی یا اتحادیه در پایانه  این امکان را می دهد که با 
عضویت در آن و خریداری سهام بتوانند راحت تر و با قیمت مناسب تر لوازم یدکی 

مورد نیازشان را تهیه کنند و از اتالف وقت آنان نیز جلوگیری شود.
بازارچه: با توجه به مسائل فرهنگی این مرز و بوم و آداب و سنن اجتماعی موجود، 
بردن سوغاتی و هدیه دادن یک سنت رایج است که از زمان های دور متداول بوده 
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است. به همین منظور الزم است برای کامیون داران، رانندگان، کارگران، کارمندان 
و مراجعه کنندگان به پایانه بازارچه ای در این مجموعه پیش بینی شود تا رفع نیاز 

و خدمات رسانی کند. 
سالن غذاخوری، رستوران و چایخانه: راه اندازی سالن غذاخوری در این مجموعه، 
جهت رفع نیازهای رانندگان و مراجعین کاماًل در مجموعه الزم است. با توجه به 
خصوصیات فرهنگی و رفتاری رانندگان، عالوه بر سالن غذاخوری و رستوران، یک یا 

چند چایخانه مستقل در پایانه نیز ضروری است.
احتمالی، که  به مجروحین  اورژانس و مرکز بهداشتی و درمانی: جهت کمک 
در طول روز بر اثر بروز حوادثی از قبیل ضربه خوردن، بریدگی ها، شکستگی ها و... 
آسیب می بینند و به منظور درمان اولیه بیماری های ساده و مسمومیت ها، به یک 
واحد درمانی به صورت اورژانس نیاز است. امکانات این اورژانس باید به اندازه ای باشد 
که بتواند بیمار را حداکثر 24 ساعت نگه دارد و سپس مرخص نماید و در صورت 
صدمه دیدگی شدید، بیمار را به مراکز درمانی دیگر انتقال دهد. اورژانس، ضمن تأمین 
نیازهای اولیه درمانی رانندگان و کارکنان پایانه، می تواند به صورت یک مرکز آموزش، 
کمک های اولیه و بهداشت فردی و نحوه مقابله با بیماری های احتمالی را که ممکن 

است رانندگان در طول سفر با آن مواجه شوند، به آنان آموزش دهد.
رانندگان در  استراحت  برای  به مکان و فضای مناسبی  نیاز  هتل )مهمان سرا(: 
طی یک یا چند شبانه روز، دالیل وجود هتل در پایانه را توجیه می کند. رانندگان 
خسته و از راه رسیده ای که برای انتخاب بار به دلخواه یا برای تعمیرات وسایل 
نقلیه احتیاج به مدتی اقامت دارند باید بتوانند از امکانات یک هتل یا مهمانسرا 

استفاده کنند.
تأسیسات ورزشی: تأسیسات ورزشی هم می تواند برای پرورش اندام و تجدید قوا 
و روحیه راننده تأثیرگذار باشد و در جهت رشد فکر استفاده کنندگان و همچنین 
پرکردن مناسب اوقات فراغت آنها کمک کند و می تواند شامل دو قسمت سرپوشیده 
)سالن پینگ پنگ و استخر، سالن ورزش باستانی و...( و فضای روباز )زمین والیبال، 

بسکتبال، فوتبال( باشد.
مجموعه فرهنگی: جهت غنا بخشیدن به فرهنگ اجتماعی رانندگان و تقویت 
دارد.  ضرورت  آنان  به  فرهنگی  خدمات  ارائه  اسالمی،  جامعه  در  آنان  شخصیت 
مراکز  از  می توانند  کمتر  خود  شغلی  شرایط  دلیل  به  رانندگان  به اینکه  توجه  با 
فرهنگی نظیر مسجد، سینما، کتابخانه و... در شهر استفاده کنند، توقف در پایانه 
شوند.  برخوردار  تفریحی  فرهنگی-  خدمات  از  تا  آنهاست  برای  مناسبی  فرصت 
سالن  کتابخانه،  )حسینیه(،  مسجد  شامل  فرهنگی  مجموعه  یک  وجود  بنابراین 

نمایش فیلم و نظایر آنها در پایانه ضروری است.
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 خدمات جانبی خودروهای طرح
خدمات تعمیرگاهی)واحدهای تعمیراتی و فروشگاه های قطعات یدکی(:ورود 
کامیون ها به پایانه و توقف در آن، این فرصت را برای رانندگان فراهم می سازد تا به 
کنترل و سرویس وسیله نقلیه شان بپردازند. استقرار واحدهای تعمیراتی مورد لزوم 
کامیون ها در پایانه نقش مهمی در جلوگیری از اتالف وقت رانندگان خواهد داشت؛ 
وجود کامل این خدمات در پایانه، باعث می شود که کامیون مدت زمان کمتری 
در تعمیرگاه بماند و بازگشتش به سیستم حمل ونقل برای ارائه خدمات سریع تر 
شود. عالوه بر این، وجود واحدهای تعمیراتی مورد نیاز در پایانه باعث می شود که 
رفت و آمد کامیون هایی که جهت تعمیر به شهر مراجعه می کنند کاهش یابد و در 
نتیجه از ترافیک وسایل نقلیه سنگین در شهر کاسته می شود. واحدهای تعمیراتی 
مورد نیاز شامل مکانیکی، باتری سازی، آهنگری، لنت کوبی، جوشکاری، تودوزی، 
تراشکاری، رادیاتورسازی، صافکاری، نقاشی، اتاق سازی، پنچرگیری، تعویض روغن 

و نظایر آنها خواهد بود.
با توجه به تمرکز و تجمع کامیون ها در پایانه وجود کلیه خدمات مورد نیاز آنها در 
پایانه ضروری است و چون بسیاری از رانندگان کامیون شخصاً بعضی از تعمیرات 
جزئی وسایل نقلیه شان را انجام می دهند، وجود تعمیرگاه های مستقر در پایانه و 

فروشگاه های لوازم یدکی با وسایل و امکانات کافی برایشان ضروری است.
 جایگاه عرضه سوخت )پمپ بنزین و گازوئیل(

مرکز توزیع روغن: نظر به نیاز مبرم کامیون ها به روغن، الزم است در مجموعه 
پایانه، دفتری به منظور توزیع روغن پیش بینی شود. وجود خدمات و سرویس هایی 
از این قبیل در پایانه در تشویق و جذب رانندگان به پایانه مؤثر است، ضمن اینکه 
ارائه خدمات به رانندگان در نهایت به کارایی بهتر سیستم حمل ونقل منجر می شود.

 کارواش: وسایل نقلیه بعد از مدتی نیاز به سرویس و شست وشو دارند. رانندگان 
به علت در دسترس نبودن کارواش یا به علت طفره رفتن از پرداخت هزینه های 
اضافی برای شست و شوی اتومبیل، بعضاً خودشان در مسیرهای بین راه از کنار 
به  کنند  پیدا  مناسبی  فرصت  هرگاه  شهرها  در  یا  و  آب  نهرهای  و  رودخانه ها 
اتالف وقت  آلودگی محیط زیست و  به  اتومبیل خود می پردازند که  شست وشوی 
رانندگان می انجامد. در صورت وجود کارواش در این مجموعه، مشکل رانندگان در 

سرویس و شست وشوی کامیونشان برطرف می شود.
 پارکینگ ها )پارکینگ سواری، خودروی طرح )کامیون یا تریلر(، وانت بار(

پارکینگ سواری:  اختصاص فضاهایی در پایانه جهت اتومبیل کارمندان  و  مراجعه کنندگان 
به پایانه الزم است تا ضمن تفکیک وسایل نقلیه سنگین و سبک از اشغال بیهوده معابر و 

فضاهای عبور کامیون ها جلوگیری شود.



34

از آنجا که ممکن است کامیون  پارکینگ خودروی طرح )کامیون یا تریلر(: 
در  و...(  مناسب  بار  نبودن  رانندگان،  استراحت  تعمیر،  )از جمله  علل مختلف  به 
پایانه بماند، وجود محلی مطمئن و امن برای پارکینگ کامیون، از نیازهای اولیه 
رانندگان است. وجود چنین محلی برای پارکینگ، موجب آسایش و آرامش روانی 
رانندگان خواهد شد. همچنین وجود پارکینگ در پایانه دسترسی سریع رانندگان 
را به کامیون ها مقدور می سازد و از طرف دیگر نیاز مؤسسات و شرکت های باربری 
را به داشتن پارکینگ، مرتفع می سازد و در صورتی که خدمات مورد نیاز رانندگان 
و کامیون ها در پایانه تأمین گردد، از اتالف وقت رانندگان نیز جلوگیری می شود. 
کامیون  پارکینگ  به  پایانه  زمین  مساحت  از  عمده ای  بخش  است  الزم  بنابراین 

اختصاص یابد.
پارکینگ وانت بار: با توجه به اینکه بار مؤسسات خرده بار چند مالکیتی است، 
آنها را پس از ورود به پایانه و تخلیه در انبار مؤسسات نگهداری می کنند تا صاحبان 
کاال به تدریج مراجعه کنند و بار خود را تحویل گیرند. برای حمل بار به محل مورد 
نظر الزم است محلی در پایانه برای پارکینگ وانت بار در نظر گرفته شود تا صاحبان 

کاال به آنجا مراجعه نمایند و جهت حمل کاالی خود وسیله نقلیه تهیه کنند.

 فضاهای باز و مسیرهای ارتباطی 
به منظور برقراری ارتباط بین عناصر و قسمت های مختلف مستقر در مجموعه و 
نیز دسترسی کامیون ها به پارکینگ باید در پایانه مسیرهای ارتباطی طراحی شود. 
بخش عمده ای از مساحت زمین پایانه باید به معابر و خیابان اختصاص یابد. این 
مسیرهای ارتباطی باید طوری طراحی شوند که سیستم چرخشی کامل و منطقی 

را بین اجزای پایانه به وجود آورند.

 تأسیسات زیربنایی پایانه 
جایگاه پست برق، سیستم تصفیه فاضالب، محل دفع زباله.

 مسیرهای حرکتی 
مسیرهاي حرکتی در سایت پایانه باری شامل مسیرهای زیر است:

 مسیر ورود خودروهای باری سنگین از راه رسیده : این خودروها در صورت 
داشتن بار، آن را در بارانداز تخلیه می کنند. سپس به سمت پارکینگ بلند مدت 
یا خدمات جانبی خودروهای باری سنگین انتقال می یابند و در صورت تمایل به 

بارگیری آنها را به سمت سالن اعالم بار منتقل می کنند.
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 مسیر خروج خودروهای باری سنگین عازم سفر: این خودروها از پارکینگ 
کوتاه مدت )مجاور سالن اعالم بار( برای بارگیری به سمت انبار حرکت می کنند و 

بعد از بارگیری و عمل توزین بار از پایانه خارج می شوند.
با خودرویی سبک به شهر  باری سنگین که  مسیر ورودي رانندگان )خودروهای 
مراجعه کرده بودند( یا کارمندان پایانه از شهر با وسیله نقلیه شخصي یا تاکسي 
باید  پایانه تا جلوي ورودی های اصلي پایانه است آنها  از دروازه ورودي مجموعه 
نقلیه  وسیله  که  رانندگانی  باشند.  داشته  دسترسي  پایانه  ساختمان  به  مستقیماً 
باید  گذارده اند،  پایانه  بلندمّدت  پارکینگ هاي  در  سفر  از  قبل  را  خود  شخصي 
از  آنجا  از  و  باشند  داشته  دسترسي  سواری  مّدت  بلند  پارکینگ هاي  به  بتوانند، 
پایانه خارج شوند. دسترسي رانندگان به اتوبوس درون شهری و در درجه بعد به 

تاکسي نیز بالفاصله باید فراهم باشد)شکل 10(. 

شکل 10ـ مسیر حرکت افراد پس از پیاده شدن از تاکسی

P.

شکل 11ـ مسیر حرکت آژانس و وسیله نقلّیه شخصی
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 مسیر ورود و خروج خودروی باری سبک: این خودروها از شهر وارد می شوند 
و به سمت انبار حرکت می کنند. پس از بارگیری و خروج از پایانه نیز به سمت 

شهر حرکت می کنند.
با توجه به اینکه محّل استقرار ساختمان اصلي پایانه در سایت، طّراحي مجموعه 
را تحت الّشعاع قرار مي دهد و این جانمایي منوط به مطالعه محل ورود و خروج 
خودروی باری سنگین از سایت است، اصول و معیارهاي زیر را باید در نظر گرفت:

بار و خروج آن در  باری به سایت در مبدأ خّط تخلّیه   ورود خودروی سنگین 
ورود  در  باری سنگین  زیرا حرکت طوالني خودروی  باشد؛  بارگیري  انتهاي خّط 
به سایت قبل از تخلّیه بار یا در خروج از سایت بعد از بارگیري متضّمن احداث 
خیابان هاي اضافي در سایت، احداث زیرگذر و روگذر )تونل و پل( و اشغال و بدون 

مصرف گذاردن بخش هایي از سایت خواهد بود.
 مسیر حرکت خودروی باری سنگین به منظور تخلّیه بار و بارگیري از نظر حرکت 
و در رابطه با سکوها و انبارها باید در سطح مسّطح انجام گیرد و عمود بر شیب 
به صورت خّطي طّراحي  انبارها  و  بنابراین الزم است سکوها  باشد؛  طبیعي زمین 
شوند. فرم پالن ساختمان اصلي نیز باید به شکلي باشد که عمود بر شیب زمین و 

دارای بیشترین طول و کمترین عرض باشد )شکل 12(.

شکل 12ـ بنا عمود بر شیب زمین

 کیفّیت مسیر رسیدن به بنا به گونه اي باشد که نماي اصلي و ورودي آن به طور 
نمادین و سمبلیک در سمت بهترین دید و موقعّیت از جاّده اصلي باشد.

خروج             سکوهای بارگیری               پارکینگ موقت             سکوهای تخلیه بار                   ورود 

   پارکینگ بلند مدت
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 دسترسی ها باید به ترتیبی باشد که 
در سمت پالن ها اختصاص یافته برای 
خودروی باری سنگین، ورود و خروج 
و  سریع  جاّده های  از  باری  خودروی 
بزرگراه ها امکان پذیر باشد و در سمت 
خودروهای  به  که  پالن ها  در  دیگر 
و  رانندگان  دارد،  اختصاص  سبک 
شخصی،  نقلیه  وسیله  با  کارمندان 
حمل ونقل  وسایل  سایر  با  و  تاکسی 

شکل 15ـ سرپوشیده بودن پیاده روها از پارکینگ تا در ورودی 

عمومی  از داخل شهر به پایانه وارد یا از آن خارج شوند. 
است،  کافی  سنگین  باری  خودروی  برای  خروجی  یک  و  ورودی  یک  معموالً   

کمینه )مینیمم( 4/5 متر و 5 تا 5/5 متر ارجح است )شکل 13(.
نکته دیگر قابل اهمیت، تردد عابرین پیاده است. با توجه به سه مسیر یاد شده، 
مسیرهاي شخصي عابرین پیاده از سواره باید تفکیک شود. براي رسیدن به این 
از  از جمله: جدا کردن مسیرها  برد،  به کار  نیز روش هاي مختلفي مي توان  مهم 
ابتدا، استفاده از مسیرهاي غیر هم سطح )آسانسور، پله و یا رامپ برقي، به کارگیري 
زیرگذر در تقاطع مسیرها، عالئم یا موانعي همچون دیوار، نرده و یا فضاي سبز و...( 
و در صورت امکان باید پیاده رو های سرپوشیده، پارکینگ ها را به پایانه ها متصل 

نمایند )شکل های 14 و 15(.

شکل 13ـ حداقل عرض ورودی یا خروجی

P.

 شکل 14ـ تفکیک مسیرهای کامیون رو، پیاده رو و اتومبیل رو 

توقفگاه
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 ورودي 
ورودي سالن اصلي پایانه باید در حداقل فاصله با محل پیاده شدن از تاکسي یا 
عرض  حداقل  باشد.  سرپوشیده  حّتي المقدور  همچنین  و  وسیله نقلیه شخصی  از 
سکوهاي پیاده شدن از تاکسي در مقابل ورودي هاي پایانه 6 متر است )شکل 17(.

با توجه به حجم مراجعین، این ورودي ها باید متعدد باشند. ضمناً محور ورودي مرکزي، 
که متمایزتر و مشخص تر است، براي مراجعیني اختصاص یابد که بالتکلیف اند و قادر 

نیستند از قبل مسیر خود را تعیین کنند )شکل 16(.

شکل 16ـ سرپوشیده بودن محل های پیاده شدن از وسیله نقلّیه 

شکل17 ـ تعّدد ورودی ها و شاخص بودن یک ورودی

 ارتباطات
ارتباط بین بارانداز و سالن اعالم بار ارتباط مستقیمي  است که باید در طرح پایانه 
منظور شود. در این صورت مسافریني که مي خواهند مسیر خود را تغییر یا مسافرت 

خود را ادامه دهند می توانند با دسترسي کوتاه به سالن اعالم بار پایانه بروند. 
 مدیریت و اداره پایانه

مدیریت و اداره پایانه باید در نقطه ای قرار داشته باشد که از آنجا به سالن اعالم بار 
و به تمام سکوهای بارگیری و تخلیه بار نظارت امکان پذیر باشد.
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 خدمات جانبي خودرو
تعمیرگاه، کارواش و پمپ بنزین و گازوئیل: موقعیت استقرار این ساختمان ها 
باید در انتهاي خط تخلیه بار و قبل از آغاز خط بارگیري و در پارکینگ بلند مدت 

باشد )شکل 18(.

شکل 18- خدمات فنی بعد از سکوی تخلیه و قبل از سکوی بارگیری

فرض شود شهر الف در سال افق طرح تعداد 5 میلیون تن در طول سال داشته باشد. متوسط 
تناژ روزانه را در سال افق طرح محاسبه کنید.

تن در روز 13.577= 5.000.000 × )عدد ثابت(0.03266× )عدد ثابت( 0.08417

فعالیت

فرض شود در شهر الف متوسط تعداد سفرهای خروجی 70 % کل سفرهای شهر باشد. تناژ 
روزانه خروجی از پایانه را محاسبه کنید.

تن در روز 9.504 = 0.7 × 13.577 

فعالیت

گام 2 

برنامه ریزی فیزیکی

محاسبه ظرفیت پایانه
گام 1 

فرض شود پایانه مورد نظر در شهر الف برای نوع خاصی از خودروهای طرح، با ظرفیت 15 تن 
و ضریب اشغال 70 % در نظر گرفته شده باشد. حجم تردد سرویس های خروجی تعیین شود.

وسیله در روز 905= )15×0.7(/9.504

فعالیت

گام 3 
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فرض شود پایانه مورد نظر در شهر الف در شبانه روز 17 ساعت فعالیت داشته باشد. با توجه 
به 45 دقیقه حضور راننده در پایانه دوره های حضور راننده را در پایانه محاسبه کنید.

دوره 23=45÷ 60×17

فعالیت

برای پایانه مورد نظر در شهر الف تعداد کامیون های الزم برای ارائه سرویس به هر دوره انتظار 
بار را محاسبه کنید.

وسیله در دوره حضور راننده 39=23÷905

فعالیت

با توجه به ظرفیت و ضریب اشغال هر خودروی طرح، تناژ خروجی در هر دوره حضور راننده 
را محاسبه کنید.

تن 409 = 39 × 15 × 0.7

فعالیت

تعداد حاضرین در پایانه در هر دوره حضور راننده را محاسبه کنید.
نفر 78 = 2 × 39 

فعالیت

گام 4 

گام 5

گام 6

محاسبه سطح سالن عمومی پایانه 
  فضای حضور مراجعین )رانندگان خروجی(

سطح الزم برای حضور مراجعین به پایانه باری شهر الف را با فرض ضریب ارتباطی 20 % 
محاسبه کنید.

گرفته  نظر  در  مترمربع  استاندارد ها 1.9  براساس  فضا،  در  نفر  هر  برای  فضای الزم1  سرانه 
می شود. دوره حضور مراجعین در فضا که 30 دقیقه در نظر گرفته می شود.

ضریب ارتباطی که برحسب الگوی طراحی بین 10 تا 20 درصد در نظر گرفته می شود.
مترمربع 267=)1+0.2(×1.9×78×30÷45

فعالیت

1ـ سرانه فضای الزم: سرانه فضای الزم برای هر نفر یا برای هر خودرو براساس استانداردهای فضاهای حرکتی آن برای 
فعالیت موردنظر اندازه گیری می شود. بر این اساس مساحت الزم برای فعالیت مورد نظر محاسبه می گردد.


