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آیا تا به حال پی برده اید

مقدمه
از اولين روزهایی که حمل و نقل مسافر به شيوة نوین )سفر با کشتی و کالسکه( انجام گرفت، افرادی مسئوليت 
اطمينان یافتن از وجود جا در داخل کشتی و کالسکه و دریافت کرایه از مسافران را بر عهده گرفتند. با توسعه 
فناوري و پيشرفت صنعت حمل و نقل به صورتي که امروز وجود دارد، شغل صدور و ذخيره بليت به حرفه ای 
کاماًل تخصصی مبدل شد. افراد شاغل در این حوزه عالوه بر صدور و ذخيره بليت باید مجموعه ای از مدارک 
متعلق به راننده و وسيلة نقليه را کنترل نموده و صورت وضعيت سرویس را صادر نمایند. فروش بليت و صدور 
صورت وضعيت دو فعاليت مستقل از یکدیگر هستند و لزوماً هر دو فعاليت در محل پایانه ها و شرکت های 
انجام شود. در هر صورت صدور  نيز  اینترنتی  به صورت  بليت می تواند  زیرا فروش  نمی شود  انجام  مسافری 
این مدارک به منظور ایمنی و نظم بخشيدن به جابه جایی مسافران می باشد و شرکت های مسافربری به دليل 
مسئوليتی که در این زمينه دارند، باید این مدارک را کنترل نمایند. فروش بليت و صدور صورت وضعيت شغلی 
جذاب است که با انتخاب آن می توانيد عالوه بر آشنایی با جغرافيا و شبکة راه های کشور، شناخت افراد مختلف 

با فرهنگ ها و قوميت های متفاوت را تجربه کنيد. 

  صورت وضعيت چيست و چگونه صادر مي شود؟ 
  بليت سفرهاي درون شهري چه تفاوتي با بليت  سفر هاي برون شهري دارد؟

  راننده اتوبوس باید چه مدارکي داشته باشد؟
  بيمه چيست و چگونه مسافران اتوبوس در سفرهاي برون شهري بيمه مي شوند؟

صدور بليت و انواع صورت وضعيت مسافري برون شهري بر اساس آیين نامه هاي مسافربري سازمان راهداري 
و حمل و نقل جاده اي با استفاده از نرم افزار 

استاندارد  عملکرد  

واحد یادگیری 1
شایستگی صدور بلیت و صورت وضعیت
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مقدمــه:  انسان موجودی اجتماعی است و باید 
برای رفع نيازهای خود در کنار دیگران زندگی کند. 
زندگی جمعی نيازمند سفر کردن است. معموالً 
سفر کردن یا با هدف انجام کار و رفع نيازها و یا برای 
تماشای طبيعت و دیدن شگفتی های آفرینش انجام 
می گيرد. در گذشته سفرها به سختی و با مشقت 
فراوان به وسيله چهارپایانی مانند اسب و شتر انجام 
می شد. ولی امروزه با پيشرفت تکنولوژی شاهد انواع 
وسایل نقليه همراه با امکانات هستيم که با کمک 
امکان پذیر  راحتی  به  و  نزدیک  دور  آنها سفرهای 
شده اند؛ با وجود این آیا تا به حال به این موضوع 
فکر کرده اید که سفر چيست؟ چند نوع سفر وجود 
دارد؟ سيستم های حمل و نقل چه مزیتی نسبت به 

یکدیگر دارند؟ 

مبدأ مقصد

زندگی روزمرة انسان با سفر پيوند خورده است و همة ما بخشی از عمر خود را در سفر سپری می کنيم؛ برای 
مثال شما هر روز مسير خانه تا مدرسه و بالعکس را می پيمایيد که سفری درون شهری محسوب می شود. با 
توجه به مثال، تعداد دیگری از سفرهایی که معموالً انجام می دهيد را ذکر کرده و جدول زیر را تکميل نمایيد.

1ـ سفر

شکل1ـ1ـ استفاده از وسایل نقلیه به منظور جابه جایی

وسیلة نقلیههدف سفرمقصدمبدأشماره

سرویس مدرسهتحصيل علممدرسهخانه1

2

3

4

شکل 2ـ 1ـ تعریف سفر

آیا با توجه به مثال های باال و شکل مقابل می توانيد 
سفر را تعریف کنيد؟

هر گونه جابه جایی افراد را از یک نقطه )مبدأ( به 
نقطة دیگر )مقصد(، که برای انجام دادن کاری )هدف 

سفر( انجام می گيرد، سفر می گویند.
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ـ 1ـ سیستم های حمل و نقل 1

با همفکری سایر هم کالسی های خود  ، معایب و مزایای هر کدام از سيستم های حمل و نقل عمومی، فعالیت1
نيمه عمومی و شخصی را نام ببرید، و در جدول زیر یادداشت کنيد. 

به  را می توان  نقل  و  به طور کلی سيستم های حمل 
نقل  اول حمل    و  سه دسته تقسيم     بندی کرد؛ دستة 
وسيلة  از  استفاده  با  افراد  آن  در  که  است  شخصی 
روش  این  اصلی  مي روند. ضعف  سفر  به  خود  نقليه 
این است که در مقابل تأثيرات ترافيکی که بر سيستم 
قابليِت  ولی  ندارد،  باالیی  جابه جایی  می گذارد، 
انعطاف نامحدودي دارد و فرد می تواند در هر زمان 
به هر جایی که دارای محدودیت های ترافيکی نباشد، 

کند. سفر 
در مقابِل حمل و نقل شخصی، با تجميع سفرها به 
مهم ترین  می رسيم.  عمومی  نقل  و  حمل  سيستم 
ضعف حمل و نقل عمومی در مقایسه با حمل و نقل 
شخصی راحتِی کمتر سفر است؛ هرچند پایين آمدن 
راحتی سفر به معنای کم شدن مطلوبيت این سيستم 
و  پایين  قيمت  نظير  دیگر،  مشوق های  با  و  نيست 

عمومی  نقل  و  مطلوبيت حمل  می توان  باال،  سرعت 
را باال نگاه داشت. همچنين این سيستم حمل و   نقل، 
انعطاف پذیری کمتری نسبت به سيستم حمل و نقل 

دارد. شخصی 
زیر  ویژگی های  دارای  نقل عمومی  و  سيستم حمل 

است:
 وسيلة نقليه متعلق به مسافر نيست.

 سفر به صورت دسته جمعی انجام می شود.
هواپيماهای  و  کشتی ها  قطارها،  اتوبوس ها،  بنابراین 
مسافربری جزو سيستم حمل و نقل عمومی محسوب 

می شوند.
نيمه  عمومی  نقل  و   سومين گروه، سيستم حمل 
است، این سيستم مشابه سيستم حمل و نقل عمومی 
است اما ظرفيت کمتري دارد، برای مثال مينی بوس و 

ون جزو حمل و نقل نيمه  عمومی هستند.

    حمل و نقل شخصی           حمل و نقل عمومی                 

مزایا

معایب

حمل و نقل  نیمه عمومی
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جدول 1ـ1ـ وسایل نقلیة مورد استفاده در سیستم زمینی حمل و نقل شهری

ظرفیت تقریبیوظایف عمومیوسایل نقلیه

وسیلة نقلیة 
شخصی

حمل و نقل شخصی 
قابل دسترسی برای انجام 

انواع سفر
6  ـ1 نفره برای هر وسيله

تاکسی/   آژانس

حمل و نقل نيمه عمومی 
قابل دسترسی یا با برنامه ریزی 

یا قرار قبلی
وسایل نقليه با 4ـ1 سرنشين 

اتوبوس های 
محلی

حمل و نقل عمومی دارای 
مسير مشخص با جدول زمانی 
مشخص و سرعت کم، با ميزان 

توقف هاي متعدد
70ـ40 نفر در هر اتوبوس

اتوبوس های 
سریع السیر

حمل و نقل عمومی در طول 
مسير ثابت با جدول زمانی 
مشخص با سرعت بيشتر 

و  توقف های کمتر

ظرفيت هر اتوبوس بين 
300ـ150نفر

وسایل نقلیة 
ویژة معلولین

حمل و نقل عمومی با 
مسيرهای قابل تغيير و منظم 

که معموالً با اعالم نياز 
انجام می شود.

ظرفيت نشستن قابل تغيير 
که بستگی به طراحی وسيلة 

نقليه دارد

2ـ1ـ مسیر و شیوه های سفر
به چگونگی انجام سفر شيوة سفر می گویند. شيوه های مختلف حمل و نقل را می توان براساس مسير به سه 

دستة اصلی تقسيم کرد:
1 حمل و نقل زمينی؛

2 حمل و نقل دریایی؛

3 حمل و نقل هوایی.

به عنوان مثال شيوة حمل و نقل زمينی شامل ریلی و جاده ای است.
از طرف دیگر، سفر براساس مبدأ و مقصد آن به صورت زیر تقسيم بندی می شود:
الف( سفرهای درون  شهری: سفرهایی که مبدأ و مقصد آنها داخل شهر است.

ب( سفرهای برون شهری: که مبدأ یا مقصد آنها خارج شهر است.
ج( سفرهای عبوری: که مبدأ و مقصد شان داخل شهر نيست بلکه برای سفر از محلی به محل دیگر از این 

شهر عبور می کنيم.
در زیر، مهم ترین وسایل نقلية مورد استفاده در سيستم های حمل و نقل درون شهری و برون شهری را مالحظه 

مي کنيد.
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ریلی سبک
وسایل ریلی معموالً با 1 یا 2  
واگن در طول مسير مشخص و 

طبق برنامة مشخص

120ـ80 نفر در هر واگن و 
حداکثر 15000 نفر در هر 

ساعت در هر مسير

ریلی سنگین

وسایل نقلية ریلی سنگين 
به صورت چند واگنه، با برنامه ای 
ثابت و در مسيری کامالً جدا 

شده از محيط اطراف

ظرفيت هر واگن 
300ـ150نفر بسته به نحوة 

صندلی ها و مکان های ایستادن 
تا 60000 نفر در هر وسيله 

)قطار(

جدول 2ـ1ـ انواع وسایل نقلیة مورد استفاده در سیستم زمینی حمل و نقل بین شهری

دامنة تقریبی ظرفیتوظایف عمومیوسایل نقلیه

وسیلة نقلیة 
شخصی

حمل و نقل شخصی در دسترس 
همانند وسایل نقلية شخصی برای انجام انواع سفر

داخل شهری

اتوبوس

بین شهری

حمل و نقل عمومی در مسيرهای 
مشخص بين شهری و با زمان بندی 

مشخص
50 ـ 27 مسافر 
در هر اتوبوس 

تاکسی 
بین شهری

حمل و نقل نيمه عمومی 
قابل دسترسی یا با برنامه ریزی یا 

قرار قبلی
وسایل نقليه با جمع سرنشين 

4ـ1 نفر

حمل و نقل

ریلی

ارائه خدمات ریلی به مسافران 
بين شهری در مسيرهای ثابت، 

معموالً با جدول زمانی ثابت
1000ـ500 مسافر در هر 
قطار بسته به امکانات قطار 

مینی بوس

حمل و نقل عمومی در مسيرهای 
مشخص بين شهری، تورهای 

گردشگری، بازدیدها و سفرهای 
گروهی

22ـ15 مسافر 
در هر سفر

ون

حمل و نقل عمومی 
در مسيرهای مشخص شهری 

و بين شهری
14 ـ 10 مسافر 

در هر سفر

میدل باس

حمل و نقل نيمه عمومی در 
مسيرهای مشخص بين شهری، 
تورهای گردشگری، بازدیدها و 

سفرهای گروهی

30 ـ 17 مسافر 
در هر سفر
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1  در شهر محل زندگی شما کدام یک از وسایل نقليه در سيستم حمل و نقل عمومی برای انجام دادن فعالیت2
سفرهای درون  شهری و برون  شهری مورد استفاده قرار مي گيرد؟  

2  در مورد آداب سفر در اسالم تحقيق کنيد و نتایج آن را در کالس به بحث بگذارید.

3ـ1ـ استفاده از اتوبوس در سفرهای بین شهری

امروزه در کشور ما استفاده از اتوبوس برای سفرهای بين شهری و درون شهری رایج است. مهم ترین مزیت های 
استفاده از اتوبوس عبارت اند از:

شرح مزیت

اتوبوس ایمن تر از وسيلة نقلية شخصی است.ایمنی

دسترسی
یافته،  افزایش  آنها  به  امکان دسترسی  پایانه های مسافربری  ایستگاه هاي  پراکندگی  به دليل 

امکان پياده شدن در نقاط نزدیک تری نسبت به مقصد نهایی، امکان پذیر شده است.

قيمت نسبتاً پایين احداث پایانه هاهزینة اولیة کم

اتوبوس از نظر مصرف سوخت بسيار مقرون به صرفه است.سوخت کم

با توجه به گنجایش باالی آن امکان جابه جا شدن تعداد زیادی از مسافران فراهم می شود.ظرفیت مناسب

شکل 3ـ1ـ اتوبوس بین شهری

جدول 3ـ1ـ مزایای اتوبوس

نقل، دارای مزایایی  نقليه، حمل و  از وسایل  هر کدام 
با  سفر  مثال  برای  سيستم هاست؛  سایر  به  نسبت 
اتوبوس ارزان تر و سفر با هواپيما سریع تر است. اگر شما 
بخواهيد در یک سفر بين شهری از وسيلة حمل و نقل 

عمومی استفاده کنيد، کدام  یک از وسایل نقلية مورد 
استفاده در این سيستم را انتخاب می کنيد؟  دالیل خود 

را توضيح دهيد.

شکل 3ـ1
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2ـ بلیت

به نظر شما عکس های باال مربوط به کدام یک از مراحل 
مرحله  این  به منظور  اجراي  است؟  اتوبوس  با  سفر 
آیا  باشد؟  داشته  همراه  به  مدارکی  چه  باید  فرد 
می توانيد انواع بليت را ذکر کنيد و مزایای هر  کدام را نام 

ببرید؟ 
بليت مدرکی است که نشان می دهد فرد برای ورود 
مکان  این  است.  کرده  پرداخت  مبلغی  مکانی  به 
یا  موزه  یا  سينما  تئاتر،  باغ وحش، سالن  می تواند 

سالن کنسرت باشد. بليت در عين حال یک اجازه نامه 
یا  قطار  هواپيما،  از  نمي توان  آن  بدون  زیرا  است، 

کرد.  استفاده  اتوبوس 
1ـ2ـ انواع بلیت

پایانه های  در  بيشتر  که  کاغذی  بليت های  به جز 
انواع دیگری  مسافربری مورد استفاده قرار می گيرد، 
از آن نيز وجود دارد. بليت ها را می توان براساس تعداد 

کرد. تقسيم بندی  نيز  سفر ها 

انواع بلیت

از نظر تعداد سفر

کاغذی              

پانچ  توسط  کاغذی  بلیت  اعتبارسنجی 
می شود. انجام  الکترونیکی  یا  مکانیکی 

به  مربوط  ایران  در  بلیت  کاربرد  بیشترین 
است. اتوبوس  بلیت های 

یا  کاغذی  کارت  یک  شامل  بلیت  این 
است  مغناطیسی  تراشة  یک  و  پالستیکی 
مورد  گیت،  کارت خوان  توسط  می تواند  که 
کاربرد  بیشترین  گیرد.  قرار  اعتبارسنجی 
به  مربوط  ایران  در  مغناطیسی  کارت های 

است. بانکی  کارت های 

کارت های هوشمند معموالً به اندازة کارت های 
کامپیوتری  بوده و شامل یک چیپ  عابربانک 
الیة  دو  میان  که  می باشند  آنتن  و  کوچک 
پالستیکی یا کاغذی قرار گرفته اند. کارت های 
نزدیکی  از  عبور  با  غیرتماسی  هوشمند 

می شوند. خوانده  کارت خوان  دستگاه 

شکل 4ـ 1ـ گیشة فروش بلیت

مغناطیسی از نظر جنس

هوشمند
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انواع بلیت

از نظر جنس
تنها  مسافر  بلیت،  خرید  هربار  با 
عمومًا،  دهد.  انجام  سفر  یک  می تواند 
مسافر  می شود  انجام  سفر  که  هربار 
مجبور است هزینه آن را پرداخت کند. 

تعداد  انجام  برای  بلیت  یک  فروش 
 2٠ یا   1٠  ،2 معموالً  سفر  مشخصی 
خرید  برای  تخفیف  یک  اغلب،  سفر. 

می شود. درنظر   گرفته  بلیت  این 

به مسافر اجازه می دهد تا در یک محدودة 
نامحدودی سفر  تعداد  زمانی مشخص، 
انجام دهد. این نوع بلیت به کسانی که 
سفرهای متناوب دارند اجازه می دهد تا 
از تخفیف بیشتری نسبت به بلیت های  

تک سفره بهره مند شوند. 

شکل 6ـ1ـ دستگاه کارت خوان بلیت های هوشمندشکل 5  ـ1ـ بلیت های  مغناطیسی

چیپ 
کامپیوتری

حلقة آنتن

    دو  سفرهاز نظر تعداد سفر

   تک سفره

       نامحدود
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قيمت بليت سفر به عوامل مختلفی بستگی دارد که 
مهم ترین آنها خصوصيات مسافر و سفر می باشد. 

الف( خصوصیات مسافر: شاملِ جنبه های اجتماعی 
و اقتصادی )برای مثال سن، توان مالی و...(، وابستگی 
)برای  مثال کارمند سيستم حمل و نقل، دانش آموزان، 

دانشجویان و...(.
ب( خصوصیات سفر: که عبارت اند از: مسافت سفر، 
مدت زمان سفر، کيفيت خدمات و سرویس)برای مثال  
نوع صندلی، پذیرایی و...(، زمان سفر )برای مثال روز 

هفته، ساعت شلوغی یا عادی و...(.

با مراجعه به ترمينال مسافربری شهر خود فهرستي از قيمت ها برای مسيرهای مختلف و در زمان های فعالیت3
مختلف تهيه و با یکدیگر مقایسه کرده، دربارة نتيجة آن در کالس بحث و گفت و گو کنيد. 

2ـ2ـ قیمت بلیت

با توجه به عکس  زیر، بليت حاوی چه اطالعاتی است؟فعالیت 4

3ـ2ـ بلیت  اتوبوس برون شهری
در بحث سفر برون شهری بليت در واقع قرارداد حمل ميان شرکت یا مؤسسه و یک شخص حقيقی است که 
براساس آن، شرکت یا مؤسسه مکلف به جابه جایی مسافر از مبدأ تا مقصد طی یک دورة زمانی مشخص و با 
وسيلة نقلية معين می شود. به همين دليل بليت تنها در صورتی معتبر است که توسط شرکت مسافربری و یا 
نمایندگان آن ُمهر شود. مسافر در زمان خرید بليت باید کارت ملی خود را به همراه داشته باشد. در قرارداد 
مذکور باید مشخصات مسافر )مانند نام و نام خانوادگی، شمارة صندلی و ...( ذکر شود، همچنين توضيحاتی 

)مانند نحوة استرداد و مقدار توشة همراه مسافر و...( آورده می شود. 

به  بليت مخصوص  باید دارای  یا مؤسسه  هر شرکت 
خود باشد و فقط نام و نشان ثبتی همان شرکت یا 
مؤسسه به صورت کاماًل مشهود و مشخص و متمایز از 
سایر شرکت ها و مؤسسات بر روی آن چاپ شود و هر 
به صورت  و  منحصربه فرد  سریال  شمارة  دارای  بليت 

باشد. مسلسل 
شکل و مشخصات بليت و چگونگی صدور آن به شرح 

زیر است:
نام  و  نام  شامل  بلیت:  مشخصات  حداقل  الف( 
شهرهای  )در  سفر  مقصد  و  مبدأ  مسافر،  خانوادگی 
مسيرهای  و  مسافری  پایانة  تعدد  با  مقصد  و  مبدأ 
چندگانه، ذکر نام و مسير حرکت الزامی است(، شمارة 
ردیف صندلی، تاریخ و ساعت حرکت و صدور بليت، 
مبلغ کرایه )از جمله عوارض و بيمه(، نوع وسيلة نقليه 
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فصل 1: صدور بلیت و صورت وضعیت

و نوع خدمات )ویژه یا عادی( است.
ب( حداقل توضیحات: شامل نحوة استرداد یا تمدید 
بليت، مقدار و نوع توشة معاف از کرایه، ميزان پوشش 
بيمة مسافر در حين سفر، محدودیت زمان رانندگی و 
ضرورت توقف در زمان و مکان مناسب برای ادای نماز 

و صرف غذا و همچنين ضرورت پاسخگویی شرکت یا 
مؤسسه به شکایت مسافران باید در بليت درج شود.

برای مسيرهای  باید  در ضمن شرکت ها و مؤسسات 
تعيين شدة ذیل، بليت هایی با مشخصات و توضيحات 

کمتر به صورت زیر صادر کنند.

حداقل توضیحات بلیتحداقل مشخصات بلیتطول مسیر

مبدأ و مقصد سفر، تاریخ و ساعت حرکت، کمتر از 50 کيلومتر
------مبلغ کرایه )مانند بليت شرکت واحد(

از 50 تا 150 
کيلومتر

نام و نام خانوادگی مسافر، مبدأ و مقصد سفر،
 تاریخ و ساعت حرکت، مبلغ کرایه

نحوة استرداد بليت و 
ميزان پوشش بيمة مسافر

همچنين شرکت ها و مؤسسات باید برای مسافران بين راهی به تعداد الزم بليت سفيد ممهور به مهر شرکت یا 
مؤسسه و با عبارت »  بليت بين راهي« در اختيار رانندگان قرار دهند. رانندگان موظف اند برای مسافران مذکور 

نسبت به صدور بليت و درج اسم آنان در صورت وضعيت اقدام کنند.
4ـ2ـ صدور بلیت اتوبوس بین شهری

صدور بليت در پایانه های مسافربری به وسيلة رایانه و با کمک نرم افزارهای ویژه انجام می شود. بليت می تواند 
در پایانه یا خارج از آن و در دفاتر فروش بليت و یا غيرحضوری از طریق اینترنتی نيز صادر گردد. هر چند 
شرکت های مسافربری از نرم افزارهای متفاوتی استفاده می کنند؛ اما روش استفاده از آنها تا حد زیادی مشابه 

است. به عنوان نمونه روند صدور بليت توسط یکی از این نرم افزارها آورده شده است. 

جدول 4  ـ1ـ مشخصات مندرج در بلیت اتوبوس مسیرهای کوتاه

 1ـ ثبت شناسه کاربری

2ـ وارد کردن رمز عبور

 3ـ مشخص نمودن 
سطح دسترسی

ـ  1ـ ورود به سیستم فروش بلیت شکل 7 



12

بعد از وارد کردن اطالعات الزم و تأیيد آن، صفحه زیر نمایش داده می شود. در این صفحه 3 زبانة اصلی 
در  فروش  زبانة  روی  باید  بليت  صدور  به منظور  دارد.  وجود  گزارش ها(  و  کلی  اطالعات  روزانه،  )اطالعات 

شود. کليک  روزانه  اطالعات  سربرگ 

کلیک کنید

1ـ انتخاب مسیر

2ـ انتخاب سرویس 
مورد نظر

شکل 8ـ1ـ انتخاب و ثبت اطالعات در نرم افزار فروش بلیت
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فصل 1: صدور بلیت و صورت وضعیت

در هنگام صدور بليت به نکات زیر توجه کنيد:
 به هنگام صدور بليت باید به جنسيت افراد توجه شود 
تا از صدور بليت برای جنسيت های مخالف کنار یکدیگر 

جلوگيری شود. 
 چيدمان صندلی ها و قيمت سرویس به ترتيب با 
توجه به نوع وسيلة نقليه و مقصد، به صورت خودکار 

تعيين می شود. 
شده اند  مشخص  قرمز رنگ  ستارة  با  که  جاهایی   

باید کامل شوند.  ...( حتماً  و  نام  )مانند 
و  و مقصد  )زمان حرکت، مبدأ   مشخصات مسير 
نوع وسيلة   نقليه( در مرحلة قبل با توجه به گزینه های 

ممکن انتخاب می شود.
رزرو،  فروش،  گزینه های:  شامل  عمليات  گزینة   
فروش دفاتر، تعویض صندلی، لغو رزرو و فروش رزرو 

است. 
بدون  سال   2 از  کمتر  اطفال  برای  بليت  صدور   

است. رایگان  صندلی،  اختصاص 
 با اعالم انصراف، جهت استرداد کرایه تا یک ساعت 
قبل از حرکت 10% و بعد از آن 50% از کل کرایه 

کسر خواهد شد.
بعد از انتخاب موارد باال و فشردن گزینه ثبت، صفحة 

بعد نمایش داده می شود.

مشخصات سرویس     

انتخاب عملیات مورد نظر   

 مشخصات مسافر    

 مقصد و قیمت سرویس 

شکل9ـ1ـ ثبت مشخصات مسافر

راهنمای 
صندلی های 
انتخاب شده

چیدمان 
صندلی
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بعد از تأیيد، بليت صادر می شود. در صورتی که گزینة تأیيد و ارسال پيام کوتاه انتخاب شود، پيام کوتاه به 
ارسال می شود. مشتری مورد  نظر 

پس از تکميل اطالعات، صندوقدار از طریق پنجرة زیر می تواند بليت شخص را چاپ کند و پس از دریافت 
کرایه، آن را به شخص تحویل  دهد.

هنرجویان با حضور در سایت به گروه های 3 نفره تقسيم شده، دو نفر در نقش متصدی و نفر سوم در 
نقش مسافر ایفای نقش  کنند. متصدی باید ضمن کنترل مدارک مسافر، بليت مسافر را با استفاده از 

نرم افزار صادر کند. 

فعالیت
کارگاهی1

شکل 1٠ـ1ـ صدور بلیت

شکل 11ـ1ـ چاپ بلیت
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فصل 1: صدور بلیت و صورت وضعیت

مدارک مورد نياز در بخش مسافربری به 3 گروه تقسيم می شوند.
1ـ مدارک وسیلة نقلیه؛  

2ـ مدارک راننده؛ 
3ـ صورت وضعیت. 

1ـ3ـ مدارک وسیلة نقلیه
وسایل نقليه باید دارای مدارکی باشند تا بتوان از آنها استفاده کرد. وسایل نقلية بخش عمومی عالوه بر داشتن 

مدارک وسایل نقلية حمل و نقل شخصی باید دارای کارت فعاليت ناوگان عمومی نيز باشند.

3ـ مدارک سفر

2ـ3ـ کارت مشخصات وسیلة نقلیه
اطمينان  به منظور  دولت ها  توسط  اساساً  این مدرک 
از ثبت همة وسایل نقليه در سامانه ملی ثبت وسایل 

نقليه استفاده می شود. 

اطالعات این کارت شامل موارد زیر است:
 شماره پالک خودرو

 مشخصات فردی مالک وسيلة نقليه
 مشخصات فنی وسيلة نقليه

مدارک وسیلة نقلیه

وسیلة نقلیة شخصی

کارت خودرو

معاینة فنی

کارت فعالیت ناوگان عمومی

وسیلة نقلیة عمومی

بیمه نامة شخص ثالث

مدارک وسایل نقلیة شخصی

ارزشیابی مرحلة اول

نمرهاستاندارد عملکردنتایج مورد انتظارشرایط آزمونمرحلهردیف

1

کنترل 
مدارک و ثبت 

مشخصات 
مسافر   و 
چاپ بليت

زمان: 15 دقيقه 
)برای هر هنرجو( 

در سایت هنرستان 
رایانه، چاپگر، 
نرم افزار صدور 

بليت در اختيار 
باشد

ـ توانایی کنترل 
مدارک مسافر و 

صدور بليت 
ـ عدم توانایی در 
انجام موارد فوق

کنترل مدارک مسافر و صدور بليت مسافر 
با استفاده از نرم افزار براساس ضوابط صدور 
بليت سازمان راهداری بدون خطا در مدت 

زمان تعيين شده 

3

انجام موارد فوق به طور ناقص یا بيشتر از زمان 
2تعيين شده 

1عدم انجام موارد فوق
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3ـ3ـ معاینة فنی
معاینة فنی، جواز فنی وسيلة نقليه است. این برگه  با هدف کمک به کاهش ميزان آلودگي هوا، افزایش   ایمني 
تردد و در نهایت کاهش خسارات جاني و مالي ناشي از عيوب فني خودرو، توسط مراکز معاینة فنی خودرو 

صادر می شود.

آینه

وضعيت برف  پاک کن

کنترل شدت نور 
چراغ های جلو

لقی فرمان و جلوبندی
کنترل وضعيت چرخ های جلو و عقب

تجهيزات ایمنی
سيستم تعليق یا فنربندی

کنترل صدا و گازهای خروجی از اگزوز

وضعيت کمربندها

چراغ های خطر

سایر المپ های مورد نياز وضعيت بدنه چراغ های راهنما

مشخصات فنی 
وسیلة نقلیه   

شماره پالک    

مشخصات مالک

شماره شناسایی 
خودرو

 شماره شناسایی خودرو )VIN(: کدی است که از 
ترکيب حروف و اعداد مختلف به وجود می آید. این کد 
همانند اثر انگشت که برای هر فرد واحد است و با فرد 
دیگر یکسان نيست، برای هر وسيلة نقليه نيز منحصر 

به فرد بوده و هيچ دو وسيلة نقليه ای وجود نخواهد 
داشت که دارای شماره شناسایی یکسانی باشند. این 
کد حاوی اطالعاتی از جمله، کشور و کارخانة سازنده 

وسيلة نقليه، سال ساخت و ... است. 

شکل 12ـ1ـ کارت مشخصات وسیلة  نقلیه

شکل 13ـ1ـ معاینة فنی اتوبوس

شيشه ها
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فصل 1: صدور بلیت و صورت وضعیت

بررسی  بخش  سه  در  عموماً  خودروها  فنی  معاینة 
و  چشمی  بازدید  خودرو،  ایمنی  سيستم  کنترل  و 
اندازه گيری آالینده ها با استفاده از روش دستگاهی، 
کنترل  مربوط  مجاز  مقادیر  با  و  می پذیرد  صورت 

می شود.

معاینة فنی معموالً در فواصل زمانی مشخص صورت 
می گيرد و بعد از انجام معاینة فنی، برگ معاینة فنی 
صادر و برچسب معاینة فنی روی شيشه سمت راست 
ماه  و  سال  برچسب  این  روی  بر  مي شود.  چسبانده 

اعتبار معاینة فنی قابل مشاهده است.

شکل 15ـ1ـ کارت معاینة فنی

شکل 14ـ1ـ برچسب معاینة فنی
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 زمین، تنها مکان زندگی

سردرد،  خستگي،  سينه،  خس خس  نفس،  تنگي  چشم،  سوزش 
ازن،  هواست.  آلودگي  نشانه هاي  و  عالئم  از  تهوع،  حالت  و  سرفه 
دي اکسيدکربن، اکسيدهاي گوگرد و نيتروژن، سرب، ذرات معلق و 
ترکيبات سمي، مانند: بنزن و فرمالدئيد ترکيباتي هستند که در اثر 
آلوده مي کنند. بررسي ها نشان  را  ایجاد شده و هوا  سوخت خودرو 
داده است که تماس با ميزان باالي ازن، گوگرد و اکسيد نيتروژن با 
بيماري هاي ریوي و مرگ زودرس ارتباط دارد. ذرات معلق موجود 
در هوا وارد جریان خون مي شوند و عملکرد عروق را کاهش مي دهند. 
این ذرات ممکن است با آلزایمر هم ارتباط داشته باشند. آلودگي هوا 
بر سيستم عروقي و گردش خون هم اثر مي گذارد، به طوري که در 

انگلستان از هر 50 حمله قلبي یکي با آلودگي هوا ارتباط دارد.

4ـ3ـ بیمة خودرو
زندگی می باشد  از  از خودرو قسمتی  استفاده  امروزه 
با خودروی خود در حال  را  به طوری که زمان زیادی 
نتيجه  در  هستيم.  دیگر  نقطة  به  نقطه ای  از  حرکت 
افزایش  به روز  رانندگی روز  آمار تصادفات و حوادث 
می یابد و مبالغ زیادی جهت خسارت های وارده هزینه 
می شود. بيمة خودرو راه حلی برای جبران خسارت هاي 
ناشی از حوادث رانندگی به وسيلة نقليه، سرنشينان 
آن و اشخاص ثالث است؛ بنابراین بيمه هاي اتومبيل را 

مي توان به سه گروه تقسيم کرد: 

 بیمة شخص ثالث: شخص ثالث به کليه افرادی 
آنها  به  رانندگی ممکن است  می گویند که در هنگام 
صدمه وارد شود. طبق قانون، تمامی دارندگان وسایل 
نقلية موتوری زمينی و ریلی باید وسایل نقلية خود را 
در قبال خسارت بدنی و مالی که ممکن است در اثر 
حوادث جاده ای به اشخاص ثالث وارد شود، بيمه نمایند 
و دارندگان وسایل مزبور مکلف اند سند حاکی از انعقاد 

قرارداد بيمه را هنگام رانندگی همراه داشته باشند.
برای جبران خسارات توسط  باید در نظر داشت که 
الزامی  با وسيلة  نقليه  بيمه، داشتن گواهی متناسب 

چطور  است  این  سؤال  حال 
بهداشتي  مخاطرات  مي توان 
کاهش  را  خودرو  آالینده هاي 

داد؟
در واقع با تعمير به موقع خودرو 
انتشار گازهای  از  می توان مانع 
همين  به  شد.  هوا  در  آالینده 
منظور در فواصل معين باید با 
فنی  معاینة  مراکز  به  مراجعه 
را  خودرو  از  خروجی  گازهای 
کنترل و در صورت لزوم، نسبت 

کرد. اقدام  تعمير خودرو  به 

شکل 16ـ1ـ تأثیر آالینده های خودرو بر محیط زیست

امام صادق )ع( مي فرمایند: زندگی جز با سه چيز خوش نمی شود: هوای پاک، آب فراوان و گوارا و زمين نرم 
و  سست.  
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می باشد. همچنين همواره مسئوليت جبران خسارت 
به عهدة وسيلة نقليه مسبب حادثه می باشد و خسارت 

از محل بيمه نامه آن پرداخت می گردد.
که  آنجا  از  )سرنشین(:  راننده  حوادث  بیمة   
طبق قانون بيمة شخص ثالث، راننده، مقصر حادثه، 
خسارتی  بنابراین  نمی گردد  محسوب  ثالث  شخص 
تعلق  مذکور  فرد  به  ثالث  شخص  بيمه نامة  محل  از 
نمی گيرد. در این گونه موارد غرامت جانی و بدنی وارد 
به او از محل تعهدات حوادث راننده قابل جبران است.
راننده  تعهدات حوادث  به ذکر است که عموماً  الزم 
با  همراه  مواقع  بيشتر  هرچند  نمی باشد  اجباری 
بيمه نامة شخص ثالث و در یک کارت بيمه نامه عرضه 
مي گردد و نيازي به خرید بيمه نامه جداگانه نيست.

بنابراین تعهدات بيمة شخص ثالث و حوادث راننده به 
سه بخش تقسيم می شود:

دیة  نوع  هر  بدني،  خسارت  از  منظور  بدنی:  الف( 
ناشي از صدمه، شکستگي، نقص عضو، ازکارافتادگي 
)جزئي یا کلي ـ موقت یا دائم( یا دیة فوت شخص 
ثالث است و حداکثر مقدار تعهد آن )به ازای هر نفر(

معادل دیة یک مرد مسلمان است.
است  زیان هایی  مالی،  از خسارت  منظور  مالی:  ب( 
ثالث  اموال شخص  به  رانندگی  به سبب حوادث  که 

می شود. وارد 
رانندة وسيلة  به  وارد  ج( حوادث راننده: خسارات 
نقلية مقصر که شامل فوت، نقص عضو و ازکارافتادگی 

است.

شکل 17ـ1ـ  بیمه نامة شخص ثالث

 شمارة بیمه نامه

 تاریخ انقضا

تعداد سال 
تخفیف

حق بیمه

ت
دا

عه
ن ت

یزا
 م

شرکت های بيمه برای ارائه خدمات و صدور بيمه نامه، 
بيمه گزار  شخص  از  بيمه،  حق  به عنوان  را  مبلغی 

تعهدات  ميزان  براساس  مبلغ  این  می  کنند.  دریافت 
بيمه،  مدت  راننده(،  حوادث  و  مالی  )جانی،  بيمه 
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کاربری خودرو، تخفيفات و جرایم، تعداد سيلندر در 
در  بار  ظرفيت  و  موتورسيکلت  و  سواری  خودروهای 
خودروهای باری تعيين می شود. مقدار حق بيمه نامه، 
بيمه نامه ذکر  ميزان تعهدات و مشخصات خودرو در 

می شود)شکل17ـ1(.

 بیمة بدنه: بيمة بدنه وسيلة نقليه، جبران کنندة 
خسارات ناشی از حوادثی است که برای اتومبيل مورد 
بيمه اتفاق می افتد و به طور معمول و در بيمه نامه های 
و سرقت  آتش سوزی  عادی شامل سه خطر: حادثه، 

است. الزم به ذکر است این بيمه اجباری نيست.

5  ـ3ـکارت فعالیت ناوگان عمومی

شکل18ـ1ـ بیمه نامة بدنه

کارت هوشمند ناوگان عمومی، مدرک شناسایی ناوگان فعال در بخش حمل و نقل جاده ای برون شهری کشور 
IT توسط سازمان  فناوری های جدید و تکنولوژی  از  استفاده  با  این کارت  باری است.  و  از مسافربری  اعم 
راهداری و حمل و نقل جاده ای صادر می شود و هرگونه فعاليت کاميون، اتوبوس، مينی بوس و سواری  کرایه 

برای جابه جایی بار و مسافر در جاده های برون شهری بدون داشتن این کارت ممنوع است.
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کارت هوشمند ناوگان، مجوز فعاليت ناوگان در بخش 
بين شهری است. این کارت با ضریب ایمنی باال، امکان 
با سایر  ادغام اطالعات کارت  ذخيره سازی اطالعات، 
سيستم های اطالعاتی و جلوگيری از صدور کارت های 
فرایند  فراهم می آورد و موجب تسهيل در  را  تقلبی 
آنجایی  از  همچنين  می شود.  وضعيت  صورت  صدور 
هوشمند،  کارت  می کند،  تغيير  ماشين  پالک  که 

مختص شمارة شناسایی خودرو است.
6 ـ3ـ ثبت مشخصات وسیلة   نقلیه

صدور  بـه مـنظـور  راننده  مـدارک  کـنتـرل  از  بعـد 

صورت وضعيت )در ادامه توضيح داده خواهد شد( باید 
مشخصات راننده را ثبت کرد. بدین منظور پس از ورود 
به نرم افزار صدور بليت و صورت وضعيت، از سربرگ 
اطالعات کلی، گزینه اتوکار را انتخاب کرده و در پنجرة 
مزبور روی گزینة جدید کليک شود. سپس کادر کارت 
هوشمند را کامل نموده و روی استعالم کارت کليک 
باشد سایر  شود. درصورتی که کارت هوشمند، معتبر 
جاها به صورت خودکار توسط نرم افزار کامل می شوند. 
شکل زیر مشخصات یک اتوکار بعد از استعالم را نشان 

می دهد. 

شکل 19ـ1ـ کارت فعالیت ناوگان عمومی

شکل 2٠ـ1ـ ثبت مشخصات ماشین
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4ـ مدارک راننده

نقليه،  وسيلة  کارت  استعالم  قسمت  در  و   http://smartcard.rmto.ir سایت  به  مراجعه  با  هنرجویان 
کنند. کنترل  را  نقليه  وسيلة  کارت هوشمند  صحت 

فعالیت
کارگاهی2

هنرجویان با حضور در کارگاه به گروه های 3 نفره تقسيم شده، دو نفر در نقش متصدی و نفر سوم در 
نقش راننده ایفای نقش می کنند. متصدی باید ضمن دریافت کارت های وسيلة نقليه، آنها را کنترل نموده 

و مشخصات راننده را ثبت کند.

فعالیت
کارگاهی3

همان گونه که مشاهده می کنيد، تاریخ بازدید فنی و بيمة شخص ثالث اتوکار مزبور گذشته است. بعد از استعالم 
بر روی گزینة ثبت کليک نمایيد.

با افزایش تعداد وسایل نقليه، روزبه روز بر اهميت ایمنی جابه جایی و رفتار راننده افزوده شده است. در این 
ميان از آنجا که رانندگان وسایل نقلية عمومی بيشتر در معرض حوادث رانندگی قرار دارند، سالمت و رفتار 
آنها حين رانندگی باید به طور مستمر بررسی شود. اما چگونه می توان صالحيت حرفه ای و سالمت راننده را 

کنترل نمود؟ 
به منظور اطمينان از سالمت و صالحيت راننده و همچنين ضابطه مند کردن حمل و نقل عمومی، رانندگان 
بخش مسافربری باید عالوه بر مدارک عمومی از قبيل گواهی نامه )که برای هر راننده اعم از اینکه در بخش 

حمل و نقل عمومی و یا شخصی فعاليت می کند الزامی است( باید مدارک صفحة بعد را نيز دارا باشند.

ارزشیابی مرحلة دوم

نمرهاستاندارد عملکردنتایج مورد انتظارشرایط آزمونمرحلهردیف

1
کنترل مدارک و 
ثبت مشخصات 

وسيلة نقليه

زمان: 15 دقيقه 
)برای هر هنرجو( 

در سایت 
هنرستان رایانه، 
چاپگر، نرم افزار 
صدور بليت و 

صورت وضعيت در 
اختيار باشد

ـ توانایی کنترل 
مدارک وسيلة نقليه 
و ثبت مشخصات 
ـ عدم توانایی در 
انجام موارد فوق

کنترل مدارک وسيلة نقليه و تعيين کفایت 
و اعتبار مدارک و ثبت مشخصات در نرم افزار 

براساس دستورالعمل بدون خطا در زمان 
تعيين شده 

3

کنترل مدارک وسيلة نقليه و تعيين کفایت 
و اعتبار مدارک و ثبت مشخصات در نرم افزار 
براساس دستورالعمل ناقص یا بيشتر از زمان 

تعيين شده 

2

1قادر به انجام موارد فوق نباشد.
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شکل 21ـ1ـ گواهی نامه

حمل و نقل شخصی

1ـ4ـ گواهی نامه
تنها با پيروی از قوانين ترافيکی  و  شناخت عالئم راهنمایی و رانندگی، می توان در شرایط مختلف، رانندگی ایمن 
همراه با آسودگی خاطر داشت. به همين دليل برای رانندگی با وسایل نقلية مختلف، راننده موظف است تا 

گواهی نامة معتبر و مناسب همراه داشته باشد.
گواهی نامة رانندگی، در واقع مدرک رسمی نشان دهندة صالحيت فرد برای رانندگی با یک یا چند نوع وسيلة 
نقلية موتوری است. انواع مختلف گواهی نامه وجود دارد و برای رانندگی با هر وسيلة نقليه باید گواهی نامه 

متناسب با آن را دریافت کرد. در جدول صفحة بعد انواع گواهی نامه آورده شده است: 

حمل و نقل عمومی

گواهی نامه

گواهی نامه

کارت شناسایی 
هوشمند

کارت صحت و سالمت 
جسمی و روانی

مدارک راننده
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مدت اعتبار انواع گواهی نامة رانندگی 10 سال است 
و پس از پایان اعتبار آن و در صورت احراز سالمت 
جسمی و روانی، برای دوره های بعد تجدید می شود. 
باشد،  تمام  از هفتاد سال  آنها بيش  افرادی که سن 
سالمت  احراز  جهت  یک بار  سال  پنج  هر  مکلف اند 
جسمی و روانی و در صورت لزوم، تعویض گواهی نامة 

متناسب با شرایط جسمی و روانی خود به راهنمایی 
و رانندگی مراجعه نمایند.

2ـ4ـ کارت صحت و سالمت جسمی و رواني
یک  سالمت  کارت  به  مربوط  بعد  صفحة  تصویر 
راننده است. به نظر شما اهميت کارت سالمت برای 

رانندگان چيست؟

جدول 5ـ1ـ انواع گواهی نامه

گواهی نامةنوع گواهی نامه
 پیش نیاز

ویژگی خودروشرایط سنی

انواع موتورسيکلت18 سال تمام................    موتورسيکلت

      پایة سوم
18 سال تمام................       

وسایل نقلية موتوری با حداکثر 
مجموع وزن و ظرفيت بار 3/5 

تن و یا برای حمل حداکثر 9 نفر 
سرنشين با احتساب راننده

23 سال تمامپایة سومپایة دوم

وسایل نقلية موتوری با حداکثر 
مجموع وزن و ظرفيت بار 6 تن 
و یا برای حمل حداکثر 26 نفر 

سرنشين با احتساب راننده

25 سال تمامپایة دومپایة یکم

وسایل نقلية موتوری با حداکثر 
مجموع وزن و ظرفيت بار بيش از 
6 تن یا برای حمل حداکثر 26 
نفر سرنشين با احتساب راننده

انواع وسيلة نقليه عمرانی، صنعتی، 20 سال تمام................      ویژه
کشاورزی و کارگاهی
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کارت سالمت مدرکی برای تعيين صالحيت   جسمی و 
رواني رانندگان حمل  و نقل عمومی برون شهری و روستایی 
است. تمامی رانندگان بخش حمل و نقل عمومی باید از 
طریق مراجع ذی ربط ) وزارت بهداشت،  درمان و آموزش 

پزشکی( نسبت به دریافت این کارت اقدام کنند. 
معاینات پزشکی برای صدور کارت سالمت رانندگان 
انجام می گيرد، جز در مورد این  هر دو سال یک بار 

افراد که باید معاینات ساالنه انجام گيرد:

الف( رانندگان باالی 40 سال
غيرواگير  مزمن  بيماری های  به  مبتال  رانندگان  ب( 

 ... و  کليوی  اختالالت  دیابت،  مانند: 
همچنين رانندگانی که تصادف منجر به فوت داشته 
و  مي شود  اعتبار  فاقد  آنها  سالمت  کارت  باشند، 
سالمت شغلی آنها باید مجدداً توسط مراکز تخصصی 

شود. بررسی  پزشکی 

شکل 22ـ1ـ کارت صحت و سالمت جسمی و روحی

شکل 23ـ1ـ کارت فعالیت راننده

چرا بعضی از رانندگان باید در فواصل زمانی کوتاه تری کارت صحت و سالمت خود را تمدید کنند؟فعالیت5

3ـ4ـ کارت فعالیت راننده
در  فعال  رانندگان  شناسایي  مدرک  فعاليت،  کارت 
اعم  کشور  برون شهري  جاده اي  نقل  و  حمل  بخش 
شناسنامة   منزلة  به  واقع  در  و  باري  و  مسافربري  از 
است.  عمومی  نقل  و  حمل  بخش  در  راننده  فعاليت 
این کارت با استفاده از فناوري هاي جدید و تکنولوژي 

جاده اي  نقل  و  و حمل  راهداري  سازمان  توسط   IT
کاميون،  رانندگان  فعاليت  هرگونه  و  مي شود  صادر 
اتوبوس، ميني بوس و سواري کرایه جهت جابه جایي 
بدون  جاده اي  عمومي  نقل  و  حمل  در  مسافر  و  بار 

است. ممنوع  مذکور  کارت  داشتن 
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همان طور که گفته شد، کارت هوشمند حمل و نقل مسافری و باری به صورت جداگانه صادر می شود و یک 
راننده حداکثر 2 بار می تواند از حمل و نقل مسافری به باری و بالعکس تغيير شغل دهد.

4ـ4ـ مدت کار 
در صنعت حمل و نقل جاده ای فشار زیادی روی راننده است تا مسافران را به موقع به مقصد برساند؛ بنابراین 
آنها اغلب با وجود خستگی، به رانندگی ادامه می دهند و این موضوع سبب بروز تصادفات زیادی می شود. 

به   نظر شما چگونه می توان مانع رانندگی بيش ازحد آنها شد؟

فاصلة تهران تا جيرفت حدوداً 1212 کيلومتر است. با فرض اینکه  بخواهيم به طور ميانگين با سرعت فعالیت6
75 کيلومتر بر ساعت حرکت کنيم، این اتوبوس حداقل به چند راننده احتياج دارد؟ )فرض نمایيد در 

طول مسير، اتوبوس 2 دفعه و هر دفعه 20 دقيقه توقف کرده است.(

کدام یک از موارد زیر صحيح و کدام اشتباه است؟فعالیت7
 

نادرستدرست

یک رانندة پایة سوم می تواند موتورسيکلت را براند.

یک فرد باالی 20 سال می تواند رانندة مينی بوس باشد.

برای دریافت گواهی نامة پایه یکم ابتدا باید گواهی نامة پایه سوم گرفت.

یک رانندة اتوبوس می تواند فاصلة زاهدان تا تبریز را در طول 7 شبانه روز بپيماید.

برای دریافت کارت هوشمند، راننده باید تنها دارای گواهی نامه باشد.

مرجع صدور کارت هوشمند راننده، راهنمایی و رانندگی است.

تنها، داشتن گواهی نامة پایة یکم برای رانندگی اتوبوس کافی است.

شکل 24ـ1ـ خستگی عامل تصادف

رانندگی اتوبوس و مينی بوس بيش از 9 ساعت در یک 
و  شرکت ها  و  است  ممنوع  راننده  هر  برای  شبانه روز 
مؤسسات حمل و نقل مسافر موظف اند برای مسافرت هایی 

که مستلزم بيش از 9 ساعت رانندگی با سرعت مجاز در 
یک شبانه روز است، رانندة کمکی پيش بينی کنند.
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5  ـ4ـ ثبت مشخصات راننده

شکل 25ـ1ـ ثبت مشخصات راننده

فعالیت
هنرجویان با مراجعه به سایت http://smartcard.rmto.ir و در قسمت استعالم کارت سالمت راننده کارگاهی4

و کارت هوشمند راننده، صحت این دو کارت را کنترل نمایند.

فعالیت
هنرجویان با حضور در کارگاه به گروه های 3 نفره تقسيم شده، دو نفر در نقش متصدی و نفر سوم در نقش کارگاهی5

راننده ایفای نقش  کنند، متصدی باید ضمن دریافت کارت های راننده آنها را کنترل نماید.

از  پس  نيز  راننده  مشخصات  نقليه،  وسيلة  مشابه 
کنترل مدارک او باید ثبت شود. بدین منظور با ورود 
به نرم افزار صدور بليت و صورت وضعيت، از سربرگ 
اطالعات کلی، گزینة رانندگان را انتخاب کرده و در 
از  مزبور روی جدید کليک شود. سپس پس  پنجره 
استعالم  روی  هوشمند،  کارت  شمارة  کادر  تکميل 

هوشمند،  کارت  صورتی که  در  شود.  کليک  کارت 
باشد سایر قسمت ها به صورت خودکار توسط  معتبر 
نرم افزار کامل می شود و تنها باید تاریخ کارت سالمت 
از  بعد  راننده  یک  مشخصات  زیر  شکل  شود.  وارد 
استعالم کارت وی را نشان می دهد. بعد از استعالم به 

کليک شود. ثبت،  گزینة  روی 
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5  ـ صورت وضعیت
سازمان  بيمه،  شهرداری ها،  مانند  مختلف  ارگان های 
راهداری و حمل و نقل جاده ای در حمل و نقل مسافر 
نقش دارند و هریک به اطالعاتی دربارة حمل و نقل 
مسافر احتياج دارند، برای مثال بيمه ها به تعداد و نام 
اما  دارند.  احتياج  نقليه  وسيلة  رانندگان  و  مسافران 
را دریافت می کنند؟ اطالعات  این  سازمان ها چگونه 

استفاده  وضعيت  صورت  نام  به  فرمی  از  بدین منظور 
می شود. طرح این فرم توسط وزارت راه و شهرسازی تهيه 
و از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی چاپ مي شود 
و پس از وصول حق تمبر برای حمل و نقل مسافربری 
مورد استفاده قرار می گيرد و چنانچه رانندگان بدون 
مسافر  جابه جایی  به  نسبت  وضعيت  صورت  داشتن 
اقدام کنند و یا مسافر همراه آنان با مشخصات مسافری 
که در صورت وضعيت قيد شده مطابقت نداشته باشد، 

عمل آنها تخلف محسوب می شود.
شایان ذکر است که موارد زیر مشمول صدور و استفاده 

از اوراق صورت وضعيت مسافربری نيستند:
الف( وسایل نقلية عمومی مسافربری که تحت مالکيت 
یا نظارت شهرداری در حریم آن شهر فعاليت می کنند.
ب( وسایل نقلية عمومی مسافربری که تحت مالکيت 
یا نظارت شهرداری ها در مسير بين یک شهر با شهرها، 

اطراف  روستاهای  و  کارخانه ها  شرکت ها،  شهرک ها، 
آن فعاليت می کنند. 

ـ  5  ـ اطالعات مندرج در صورت وضعیت 1 
که  می باشد  برگ   3 شامل  معموالً  وضعيت  صورت 
به  دیگری  مسافربری،  شرکت  به  متعلق  برگ  یک 
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای )این برگ به 
دو قسمت مجزا تفکيک می شود( تعلق دارد و برگ 
به  نيز  برگ  )این  بيمه  و  شهرداری  به  مربوط  آخر 
دو قسمت مجزا تفکيک می شود( می باشد. روی هر 
نسخه صورت وضعيت با خط قرمز ذکر شده است که 
باید به کدام سازمان و یا شخص تحویل داده شود.
اطالعات مندرج در صورت وضعيت به شرح زیر است:

 مشخصات رانندگان: از قبيل نام و نام خانوادگی، 
شماره و محل صدور گواهی نامه و...

 مشخصات وسیلة    نقلیه: از قبيل شماره پالک، 
نوع اتوبوس، ظرفيت و...

نام   و  نام  صندلی،  شماره  مسافرین:  اطالعات   
کرایه. مبلغ  و  بليت  شماره  خانوادگی، 

 سرویس: مبدأ حرکت، ساعت حرکت، مقصد، و...
 اطالعات شرکت مسافربری: از قبيل نام شرکت، 

کد فعاليت و...

ارزشیابی مرحلة سوم

نمرهاستاندارد عملکردنتایج مورد انتظارشرایط آزمونمرحلهردیف

1
کنترل مدارک و 
ثبت مشخصات 

راننده

زمان: 15 دقيقه 
)برای هر هنرجو( 

در سایت 
هنرستان رایانه، 
چاپگر، نرم افزار 
صدور بليت و 

صورت وضعيت 
در اختيار باشد

ـ توانایی کنترل 
مدارک راننده و ثبت 

مشخصات 
ـ عدم توانایی در 
انجام موارد فوق

کنترل مدارک راننده و تعيين   صالحيت 
راننده براساس اعتبار مدارک و 

دستورالعمل و ثبت مشخصات در 
نرم افزار بدون خطا در زمان تعيين شده 

3

انجام موارد فوق به طور ناقص یا بيشتر از 
2زمان تعيين شده

انجام موارد فوق بدون توجه به آداب 
1معاشرت
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فصل 1: صدور بلیت و صورت وضعیت

 خالصة گزارش مالی سفر: تعداد مسافران، کل کرایه، کرایة توشة اضافی، عوارض شهرداری و...

هر صورت وضعيت حاوی اطالعات رانندگان، مسافران و... می باشد. با توجه به شکل 26ـ1 اطالعات فعالیت 8
کامل مندرج در صورت وضعيت را در جدول زیر یادداشت کنيد.

رانندگان

وسیلة  نقلیه

مسافران

سرویس

شرکت مسافربری

گزارش مالی

به  )مربوط  مختلف  نسخه های  در  موجود  اطالعات 
سازمان ها و اشخاص مختلف( صورت وضعيت مشابه 
آن  مورد      نياز  اطالعات  تنها  کدام  هر  در  و  نمی باشد 
سازمان درج می شود. به عنوان مثال در نسخة مربوط به 
سازمان راهداری از ذکر مشخصات مسافران و گزارش 

می شود. خودداری  مالی 
الزم به ذکر است که هر صورت وضعيت دارای یک 
شماره و سری متعلق به خود است که بر روی تمام 

است. قابل مشاهده  نسخه ها 
است  مختلف  انواع  دارای  وضعيت  صورت  همچنين 

از:  عبارت اند  که 
 صورت وضعيت مخصوص اتوبوس مسافربری جاده ای 

داخلی )شکل 26ـ1(
سواری   و  مينی بوس  مخصوص  وضعيت  صورت   

مسافربری      جاده ای      داخلی)شکل27ـ1(
 صورت وضعيت مخصوص سفر دربستی

 صورت وضعيت مـخصوص اتـوبـوس مسافربـری 
جاده ای بين المللی

استفادة  مورِد  وضعيت،  صورت  هر  باالی  قسمت  در 
صورت  انواع  تفاوت  مهم ترین  است.  شده  آورده  آن 
وضعيت، در تعداد کادرهای مربوط به نام مسافران و 
رانندگان می باشد. به عنوان مثال در صورت وضعيت 
اتوبوس مسافربری جاده ای داخلی، تعداد مسافران 60 
و تعداد رانندگان 3 نفر بوده، اما در صورت وضعيت 
مينی بوس و سواری این تعداد به ترتيب 21 و 1 نفر 
ذکر  به  تنها  دربستی  وضعيت  در صورت  و  می باشد 
مشخصات رانندگان و مفاد قرارداد بسنده می شود. 



30
شکل 26ـ1ـ صورت وضعیت
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فصل 1: صدور بلیت و صورت وضعیت

شکل 27ـ1ـ صورت وضعیت مینی بوس ـ سواری

شکل 27ـ1ـ صورت وضعیت مینی بوس و سواری
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ـ  5  ـ صدور صورت وضعیت 2
تکميل صورت وضعيت توسط رایانه انجام می شود، بدین منظور ابتدا باید مشخصات سفر، رانندگان و ماشين 
را ثبت و بليت را صادر کرده و در مرحلة نهایی، صورت وضعيت را صادر کرد. همان گونه که قباًل ذکر شد، 
این مراحل توسط نرم افزار صدور بليت و صورت وضعيت انجام مي شود. شرکت های مسافربری مختلف، از 
نرم افزارهای متفاوتی استفاده می کنند، ولی فرایند ذکر شده در نرم افزارها تا حدود زیادی مشابه است. در 

ذیل به عنوان نمونه، روش انجام این فرایند توسط یکی از نرم افزارها توضيح داده شده است.
ـ  5  ـ ثبت سرویس 1ـ2

چگونگی ثبت مشخصات رانندگان، وسيلة نقليه و صدور بليت قباًل توضيح داده شد. در این قسمت ابتدا نحوة 
ثبت سرویس و صدور صورت وضعيت توضيح داده خواهد شد.

به منظور ثبت سرویس از سربرگ اطالعات روزانه، گزینة  تعریف سرویس انتخاب شود، در این قسمت دو نوع 
سرویس، قابل تعریف است که عبارت اند از:

الف( سرویس عادی: مختص یک تاریخ مشخص است.
در این قسمت هدف، تعریف یک سرویس عادی است. به همين منظور سرویس عادی انتخاب می شود که در 

این صورت پنجرة زیر باز می گردد.

گاهی باید سرویس موردنظر را قفل کرد )در شرایطی مانند بدی آب و هوا و یا مسدود شدن مسير و...( تا سایر 
کاربران امکان عملياتی مانند صدور بليت، رزرو و... را نداشته باشند. سرویسی که قفل شده است، با عالمت 

 قابل تشخيص است.
بعد از اینکه روی گزینة جدید، کليک شد، پنجرة صفحة بعد باز می شود.

ثبت سرویس 

        
 قفل کردن سرویسمشخصات سرویس   

شکل 28ـ1ـ نمایش سرویس های موجود
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فصل 1: صدور بلیت و صورت وضعیت

در مرحلة تعيين قيمت ها، هزینه ها به صورت خودکار 
این هزینه ها هر سال  نرم افزار کامل می شود.  توسط 
توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای تعيين 

و به شرکت های مسافربری ابالغ مي شود.
مشخص  زمانی  بازة  یک  در  ثابت:  سرویس  ب( 

است. شده  تعریف 
برای تعریف سرویس ثابت از سربرگ اطالعات روزانه، 
گزینة تعریف سرویس را انتخاب کنيد. با انتخاب گزینة 

سرویس ثابت پنجرة زیر باز می شود. 

1ـ تعیین زمان حرکت      

2ـ تعیین نوع اتوکار     

ت3ـ تعیین مقصد نهایی    
یم

ن ق
عیی

ـ ت
4

شکل 29ـ1ـ ایجاد سرویس عادی

شکل 3٠ـ1ـ ایجاد سرویس ثابت

5  ـ تعیین مقصدهای 
میانی
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ـ  5  ـ ثبت مشخصات در صورت وضعیت 2ـ2
به منظور ثبت مشخصات در صورت وضعيت، در سربرگ اطالعات روزانه روی گزینه صورت وضعيت و سپس 
روی »بستن ليست« کليک می شود. با کليک روی گزینة فوق، صفحة زیر باز می شود، در این صفحه می توان 

سرویس موردنظر را انتخاب کرد.

باز  زیر  پنجرة  موردنظر،  سرویس  انتخاب  از  بعد 
می شود. در این صفحه باید رانندگان و وسيلة  نقليه  

)مشخصات رانندگان و وسيلة نقليه در مراحل قبل در 
شوند.  انتخاب  است(  شده  ثبت  نرم افزار 

انتخاب سرویس

ـ  1ـ نمایش سرویس های موجود شکل 31

ـ  1ـ ثبت مشخصات رانندگان و وسیلة نقلیه شکل 32

ریز هزینه های 
مقصد نهایی 

واردکردن مشخصات 
صورت وضعیت

جست و جوی راننده

واردکردن کد اسم راننده

واردکردن پالک اتوکار

ریز هزینه های 
مقاصد میانی

جست و جوی 
پالک اتوکار

مشخصات رانندة
مورد نظر

مشخصات اتوکار 
مورد نظر

جمع کل هزینه ها
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پس از کليک روی گزینة چاپ، این اطالعات روی صورت وضعيت خام درج می گردد.

هنرجویان با حضور در کارگاه رایانه به گروه های 3 نفره تقسيم شده، دو نفر در نقش متصدی و نفر کار عملی
سوم در نقش راننده ایفای نقش می کنند. مشخصات سرویس و صورت وضعيت را صادر نمایيد )ثبت 

مشخصات راننده و وسيلة نقليه در مراحل قبل صورت گرفته است(.

شکل 33ـ1ـ ثبت مشخصات در صورت وضعیت

ارزشیابی مرحلة چهارم

نمرهاستاندارد عملکردنتایج مورد انتظارشرایط آزمونمرحلهردیف

1
صدور 
صورت 
وضعيت

زمان: 20 دقيقه )برای 
سایت   در  هنرجو(  هر 
هنرستان رایانه، چاپگر، 
نرم افزار صدور بليت در 

اختيار باشد

ـ توانایی ثبت 
مشخصات و صدور 

صورت وضعيت 
ـ عدم توانایی در 
انجام موارد فوق

ثبت کامل مشخصات سرویس در نرم افزار 
بدون خطا براساس شرایط تعيين شده و 

ضوابط صدور بليت و صورت وضعيت و 
چاپ آن بدون خطا در زمان تعيين شده

3

انجام موارد فوق به طور ناقص یا بيشتر از 
2زمان تعيين شده

1عدم انجام موارد فوق
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ارزشیابی شایستگی صدور بلیت و صورت وضعیت
شرح کار:

1- کنترل و ثبت مدارک راننده 
2- کنترل و ثبت مدارک وسيلة نقليه

3- ثبت سرویس و صدور بليت
4- ثبت مشخصات در صورت وضعيت و صدور آن

استاندارد عملکرد: 
صدور بليت و صورت وضعيت براساس ضوابط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای

شاخص ها:
1- قانون الزام )شرکت ها و مؤسسات به استفاده از اوراق بارنامه و صورت وضعيت(

2- قانون و آیين نامه حمل بار و مسافر در راه های کشور و لغو پروانه فعاليت
3- انطباق با دستورالعمل نحوة تهيه و تنظيم و دریافت بارنامه و صورت وضعيت توسط شرکت ها و مؤسسات حمل و نقل داخلی کاال و مسافر

شرایط انجام کار:
- محل آزمون: در محل پایانه های مسافربری و فروش بليت

- مدت آزمون: به ازای هر دانش آموز 60 دقيقه )30 دقيقه عملی- 30   دقيقه کتبی(
- اخذ آزمون به صورت انفرادی یا دو نفره 

ابزار و تجهیزات:
- مدارک راننده و وسيلة نقليه

- اوراق صورت وضعيت
- نرم افزار صدور بليت و صورت وضعيت

- سخت افزار )رایانه و چاپگر( 

معیار شایستگی: 

نمرة هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحلة کارردیف

2کنترل مدارک و ثبت مشخصات مسافر و چاپ بليت 1

2کنترل مدارک و ثبت مشخصات وسيلة نقليه2

1کنترل مدارک و ثبت مشخصات راننده3

1ثبت مشخصات سرویس و مشخصات صورت وضعيت چاپ مشخصات در صورت وضعيت4

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
1- کنترل دقيق مدارک وسایل نقليه و رانندگان

2- ثبت مشخصات مورد نياز با رعایت اصول امانتداری
3- انجام صحيح مراحل کار با حداقل نظارت کارفرما

2

*میانگین نمرات
* حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.


