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 سخني با هنرآموزان گرامي

موضوع اولین هدف عملیاتی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مربوط به پرورش تربیت یافتگانی است که با 
درك مفاهیم اقتصادی در چارچوب نظام معیار اسالمی از طریق کار و تالش و روحیه انقالبی و جهادی، 

انضباط مالی، مصرف بهینه و دوری از اسراف و تبذیر و با رعایت وجدان، عدالت و انصاف کارآفرینی، قناعت و 
نمایند. همچنین های اقتصادی در مقیاس خانوادگی، ملی و جهانی مشارکت میدر روابط با دیگران در فعالیت

قلمرو و سازماندهی  به "آوریفن و حوزه تربیت و یادگیری کار"سند برنامه ملی درسی جمهوری اسالمی ایران 
 ها پرداخته است. محتوای این آموزش

ای و کاردانش عالوه بر اصول دین محوری، تقویت هویت ملی، اعتبار نقش های درسی فنی و حرفهدر برنامه
ل، های فردی، تعادای خانواده، جامعیت، توجه به تفاوتیادگیرنده، اعتبار نقش مرجعیت معلم، اعتبار نقش پایه

پذیری ها و انعطافبخشی آموزشالعمر، جلب مشارکت و تعامل، یکپارچگی و فراگیری، اصول تنوعی مادامیادگیر
ریجی گیری تدای، توسعه پایدار و کاهش فقر و تولید ثروت، شکلبه آموزش بر اساس نیاز بازار کار، اخالق حرفه

 ای توجه شده است. هویت حرفه
فناوری و نیاز بازار کار داخل کشور و تغییر در استانداردها و همچنین مطالبات اسناد باالدستی، تغییرات 

 هایبرنامه و طراحی باشد شده مطرح شرایط پاسخگوی که مناسب الگوی شد موجبالمللی، های بینتوصیه
تعیین سطوح شایستگی و تغییر رویکرد از تحلیل شغل به تحلیل شوند.  تدوین و ریزیآن برنامه اساس بر درسی

شترك های مای ملی، تلفیق شایستگیهای شغل و شاغل و توجه به نظام صالحیت حرفهحرفه و توجه به ویژگی
اساس این الگو فرآیند های الگوی مذکور و برنامه های درسی است. برها از ویژگیو غیرفنی در تدوین برنامه

نیای کار و دنیای آموزش طراحی شد. ای و مهارتی در دو بخش دهای فنی و حرفهریزی درسی آموزشبرنامه
بخش دنیای کار شامل ده مرحله و بخش دنیای آموزش شامل پانزده مرحله است. نوع ارتباط و تعامل هر مرحله 
با مراحل دیگر فرآیند به صورت طولی و عرضی است با این توضیح که طراحی و تدوین هر مرحله متأثر از اعمال 

 باشد.اعتباربخشی آن مرحله یا مراحل دیگر می موارد اصالحی مربوط به نتایج
ای هتوصیه سند تحول بنیادین و برنامه درسی ملی بر تدوین اجزای بستة آموزشی جهت تسهیل و تعمیق فعالیت

ای از اجزای یادگیری، کارشناسان و مؤلفان را بر آن داشت تا محتواهای آموزشی مورد نظر را در شبکه -یاددهی
ریزی و تدوین نمایند. کتاب راهنمای هنرآموز از اجزای شاخص درسی رشته، برنامهتأکید بر برنامهیادگیری با 

ولی های تحهای درسی تهیه شده با توجه به چرخشبستة آموزشی است و هدف اصلی آن توجیه و تبیین برنامه
 باشد. هایی برای اجرای مطلوب آن میای و توصیهدر آموزش فنی و حرفه

 راهنمای هنرآموز در دو بخش تدوین شده است.کتاب 
ها و رویکردهای کالن برنامه درسی است که کلیات تبیین منطق گیریبخش نخست مربوط به تبیین جهت

های اساسی و چگونگی توسعه آن در دوره، برنامه درسی، چگونگی انتخاب و سازماندهی محتوا، مفاهیم و مهارت
 شود.شامل میجدول مواد و منابع آموزشی را 

بخش دوم مربوط به طراحی واحدهای یادگیری است و تبیین منطق واحد یادگیری، پیامدهای یادگیری، 
های اساسی، سازماندهی محتوا و تعیین تکالیف یادگیری و عملکردی با استفاده های کلیدی، طرح پرسشایده

 شود.میهای ارزشیابی را شامل از راهبردهای مختلف و در آخر تعیین روش
 به فنی غیر هایشایستگی اهمیت آموزش به توجه با هنرآموز راهنمای کتاب مختلف هایقسمت در همچنین

 .است شده تأکید پذیریمسئولیت و العمر مادام یادگیری بهداشت، و ایمنی مدیریت منابع، آموزش
ها و مندی از صالحیتعزیز و بهرههای درسی، نیازمند مساعدت و توجه ویژه هنرآموزان اجرای مطلوب برنامه

 باشد.ای و تخصصی مناسب ایشان میهای حرفهشایستگی
  اي و کاردانشهاي درسي فني و حرفهلیف کتابأدفتر ت
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 متصدی تداركات پايانهواحد يادگيری 
 

 (یانهپا یاتعمل )تدارکات يبندبودجه جدول
 

 محتوا رئوس جلسه بخش فصل
 )ساعت( زمان

 عملي نظري

 اول

 مقدمه

1 

 1 5/0 تدارکات مفهوم با آشنایی

 5/0 1 1 کالسی فعالیتاجرای 

 رد تدارکاتی نیازهای انواع
 پایانه

 5/0 1  نقل و حمل ملزومات با آشنایی

 5/0 1 2 کالسی فعالیتاجرای 

2 

 5/0 1  آن انواع و پایانه با آشنایی

 1 5/0 پایانه تدارکاتی نیازهای

 - 1 3 کالسی فعالیتاجرای 

 5/2 -  1 کارگاهی فعالیتاجرای 

 2 -  1 مرحله ارزشیابی

 3 تدارکات متصدی وظایف

 2 2 تدارکات متصدی وظایف

 1 5/0  4 کالسی فعالیتاجرای 

 1 5/0 5 کالسی فعالیتاجرای 

 از پیشنهاد درخواست
 کنندگانتأمین

4 

 1 1 مناقصه بررسی نحوه و تعریف

 1 5/0 6 کالسی فعالیتاجرای 

 2 1 2 کارگاهی فعالیتاجرای 

 2 -  2 مرحله ارزشیابی

 هزینه ارزیابی و برآورد
 5 خرید به تصمیم برای

 1 1 هزینه ارزیابی و برآورد مفهوم

 4 1 3 کارگاهی فعالیت

 - 2  فایده-هزینه جدول

 1 1 9 تا 7 کالسی هایفعالیتاجرای 
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 محتوا رئوس جلسه بخش فصل
 )ساعت( زمان

 عملي نظري

 هزینه ارزیابی و برآورد -5
 خرید به تصمیم برای

 )ادامه(
6 

 1 1 فایده-هزینه جدول تکمیل
 2 1 4 کارگاهی فعالیت

 2 - 3 مرحله ارزشیابی

 پایانه و بهینه تدارکات
 پایدار

7 

 5/0 1 کیفیّت مدیریت

 - 5/0 انرژی مصرف مدیریت

 5/1 5/0 5 کارگاهی فعالیتاجرای 

 - 1  زیست محیط

 1 5/0 10کالسی فعالیتاجرای 

 5/0 5/0 المللیبین و ملّی قوانین

 5/0 5/0 11 کالسی فعالیتاجرای 

 - 1 بحران مدیریت

 یکم

 5/2 - 4 مرحله ارزشیابی  

    8 پایانی ارزشیابی

 36 24   مجموع
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  پایانه تدارکات پودمان درس طرح
 

 تجهیزات و ابزار ارائه روش ارائه قابل موارد زمان بخش

 تدارکات مفهوم % 10 مقدمه
 برای فرصت دادن و پرسش طرح -

 هنرجو توسط پاسخ
 آموزهنر توسط پاسخ اصالح یا تایید -

 تجهیزات و درسی کتاب
 کتاب در شده مشخص

 درسی

 % 45 سرفصل

 بار نقل و حمل ملزومات
 مسافر و

 تدارکات متصدی وظایف

 از پیشنهاد درخواست
 کنندگانتأمین

 پایانه و بهینه تدارکات
 پایدار

 نیازهایپیش درباره هنرآموز -
 طرح پرسش مسافر و بار اییججابه

 نماید.
 ارتباط همچون موضوعاتی هنرآموز -

 تدارکاتچی وظایف و سفر با تدارکات
 و فیلم از استفاده و سخنرانی با را

 دهد. شرح تصویر
 از و نماید طرح پرسش هنرآموز، -

 و ملموس هایمثال بخواهد هنرجو
 کند. مطرح روزآمد

 قابل ورایج  هایمثال از استفاده-
 مفهوم با مرتبط حال عین در فهم،

 هنرآموز توسط پایانه، در تدارکات

 و )رایانه افزارسخت
 پرده و پرژکتور ویدئو

 افزارنرم و نمایش(
 نمایش جهت پاورپوینت
 شده تهیه اسالیدهای

 % 40 فعالیت

 از علمی بازدید اجرای-1
 مسافری و باری پایانه

 تجهیزات از بازدید
 پایانه اختصاصی وعمومی

 متصدیان با وگوگفت
 تدارکات بخش

 کالسی فعالیت اجرای -2
 جدول تکمیل و

 واقعی کار محیط در حضور -
 پایانه مشاهده -
 چگونگی تجهیزات،درباره  وگوگفت -

 تدارکاتی نیازهای دیگر و آنها خرید
 پایانه

 جهت نقلیه وسیله -
 به هنرجویان آمد و رفت
 بازدید محل

 شده طراحی هایفرم -
 در شده طراحی جدول -

 درسی کتاب

 % 5 بندی جمع
 مطالب از گیرینتیجه

 انجام بازدید و شده ارائه
 شده

 هاییافته خصوص در کالسی بحث
 تکمیل جدول و عملی-علمی بازدید

 شده

 افزار سخت و بردوایت
 رژکتووپر ویدئو و )رایانه

 افزارنرم و نمایش( پرده و
 پاورپوینت
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 تدارکات( مفهوم )معرفي مقدمه –1 هدف
 رد هنرجویان تجربیات از را تشریح و سپس تدارك و تهیه مفهوم تشریح به ابتدا

، اتیتدارک های فعالیت که کنید بحث نمایید. آن گاه استفاده شهریبین سفرهای
 به و درست اجرای که هستند ، بایدعملیات هر پشتیبان های فعالیت جمله از

 اجرا شوند.  موقع
 را آنها و دهید، مشارکت بحث در را هنرجویان همه 1 کالسی فعالیت اجرای برای

  کنند. مباحثه و گو و گفت دیگران با خود نظردرباره  تا کنید تشویق
 
 تعریف واژه هاي تدارکات، تجهیزات و لجستیک  کالسی فعالیت

 دارینگه و پشتیبانی و تجهیز در که اقالمی و مواد همة آماد، در [نظامی علوم]
 .گیردمی قرار استفاده مورد نظامی نیروهای

 ریدخ به مربوط که شرکتبهشرکت تجارت از بخشی [اطالعات فنّاوری و رایانه]
 e-procurement. است؛ اینترنت ازطریق خدمات و کاال فروش و
 نیاز مورد خدمات و کاال تأمین فرایندهای مدیریت [پروژه مدیریت-مدیریت]

 .پروژه گروه از خارج منابعی از پروژه
 لجستیک:

 .لشکر تدارکات و لشکرکشی ونقل،حمل به مربوط لشکرکشی، فنون -
 از اعم ،تامین زنجیره بر مدیریت و کاال جابجایی و نقل و حمل های سامانه -

 . کاال توزیع و جاییه جاب و تامین نقل، و حمل

 

 

 مسافر و بار نقل و حمل ملزومات با آشنایي -2هدف
 رد هنرجویان تجربیات از تشریح و سپس سفر ملزومات تدارك و تهیه مفهومابتدا 

 و هپیچید به توجه با که کنید بحث گاهآن .نمایید استفاده شهریبین سفرهای
 همچنین دارد. نیاز ملزوماتی چه به مسافر و بار جاییجابه سفر، نحوه شدن مدرن
  تصاویر از است. چیزهایی چه مسافران آسایش و رفاه تأمین نیازهایپیش

 و شهری درون هایپایانه و راهیبین رسانیخدمت مراکز راهی،بین هایاقامتگاه
 قتشوی و بحث تکمیل برای ،است شده تعبیه درآنها که امکاناتی و شهریبرون

  .ببرید بهره نظراتشان بیان به هنرجویان
 

 بررسي مزایاي سفر با وسیله شخصي یا سفر با وسایل عمومي  فعالیت کالسی
 ینههزی شوند،می جاجابهعمومی مقدار بیشتری  وسیله یک با که آن دلیل به

 باید عمومی یوسیله با سفر در امّا است.کمتر  شخصی وسیله ازآن  سوخت
 اشت.د خواهد بستگی راننده مهارت به هم سفر ایمنی بود. مسافران و راننده تابع

 ایلوس در سرقت یا قاچاق، احتمال دارد.نیز بستگی  سفرانهم به سفر امنیت
 تأمین متولّی ییزمان هاسا دلیل همین به است. بیشتر عمومی نقل و حمل

  هستند. مسافران ایمنی و امنیت
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  پایانه انواع -2-1هدف
 یزن اینجا در کنید. تشریح آنها بندیدسته معیارهای به توجه با را پایانه انواع
  شوید. مندبهره گووگفت و بحث تکمیل برای واقعی تصویرهای از توانیدمی

 به مهبارنا بلکه نمیشود، جاجابه بار ایران، باری هایپایانه اغلب در استگفتنی 
 استاندارد نوع با تقاوت این مورد در شود.می داده تخصیص باربران و رانندگان

 نید.ک وگوگفت هنرجویان با میشود، جاجابه بار هاآن در که دنیا در باری هایپایانه
 چه پایانه، در بار نشدن جاجابه صورت در که دهید مداخله بحث این در را آنها

  شوند.می حذف آن از تجهیزات کدام یا افزوده آن به تجهیزاتی
  پایانه در تدارکاتي نیازهاي انواع -2-2هدف
 اختصاصی و عمومی تجهیزات مجموعه با هنرجو آشنایی بخش، این آموزشی هدف
 دبتوان باید هنرجو دارد. وجود آنها تدارك شیوه در که است هاییتفاوت و هاپایانه
 اعانو تشریح با دهد. تشخیص را تجهیزات خرید و تدارك به نیاز زمانی هایبازه

 ریزیبرنامه با را هنرجو ذهن آنها، خرید به نیاز و مصرفی و ایسرمایه تجهیزات
  نمایید. آشنا تدارکات و خرید زمانی
 و دهید مشارکت بحث در را هنرجویان همه 7 کالسی فعالیت دادن انجام برای
 شانانوادهخ یا خود یتجربه و ببرند نام را بیشتری تجهیزات تا کنید تشویق را آنها

  بزنند. مثال کاالها خرید درباره
 دسته بندي اسباب و وسایل مورد نیاز خانه  فعالیت کالسی

 رد.ک بندیدسته غیرمصرفی و مصرفی گروه دو در توانمی نیز را خانه وسایل
 هاغیرمصرفی دارویی.و اقالم  بهداشتی اقالم ،خوارکی ها مانندمصرفی  وسایل
   است. مکرر و منظم مصرفی وسایل خرید مبلمان. یا جاروبرقی یخچال، مانند

 
اي، نیمه دسته بندي انواع کاال و تجهیزات پایانه بر اساس سرمایه   کارگاهی فعالیت

 و مصرفي بودن سرمایه اي
 برای را پایانه از بازدید امکان است نیاز ،1 کارگاهی فعالیت اجرای برای

 نند،ک تهیه زیرنمونه  مانند جدولی بخواهید هنرجویان از کنید. فراهم هنرجویان
 انهپای در که تجهیزاتی و کاالهابه دسته بندی  دیگر، ابتکاری روش هر به یا

 یا یخریدار باید بار یک وقت چند کدام هر ،بپردازند و تعیین کنند بینندمی
 شوند. تأمین

 

 
 تعیین اقالم سرمایه اي، نیمه سرمایه اي و مصرفي -1جدول 

 ردیف
 کاال/ نام

 تجهیز

 / کاال عمر
 )زیاد، تجهیز

 کم( متوسط،

 عملیات وابستگي
 زتجهی / کاال به پایانه
 کم( متوسط، )زیاد،

 اي،)سرمایه کاال نوع
 اي،سرمایهنیمه

 مصرفي(

 و )تکراري خرید به نیاز
 هايبازه در روزانه،

 بار( یک مدت، بلند
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 اول مرحله ارزشیابي

ف
دی

ر
 

 ممکن نتایج کار حلمرا
 ها/)شاخص استاندارد

 دهي( داوري/نمره
 نمره

1 

 نمونه چند پایانه محل در هنرجو
 پایانه در استفاده مورد کاالهای از
 ببرد. نام را

 کاالهای تدارك و تهیه های روش
 کند. ذکر را بردهنام

 یا ترارزان خرید برای هاییراه چه
 کاالها این تدارك هزینه کاهش

 یافت؟ توانمی

 یا عمومی کاالهای -1
 در استفاده مورد تجهیزات

 ؛پایانه
 چگونگی تشریح -2

 و کاالها ویژگی شناسایی
 ؛کنندگانتأمین یافتن

 کاهش های روش -3
 کاهش یا خرید قیمت
 از مثال ؛نقل و حمل هزینه

 عمده خرید یا سفارش راه
 .ایدوره هایپرداخت یا

و نتایج  شده تهیه گزارش
ممکن به دست آمده است 

. 

3 

 اما شده، تهیه گزارش
 کاهش یا تأمین هایراه

 کاربردی و عملی ،هزینه
 .نیست

2 

 1 .است نشده تهیه گزارش

 
  نمایید. برگزار پایانه در قبلی، هماهنگی با را اول مرحله ارزشیابی

 
  تدارکات متصدي وظایف -7 هدف

 باید هنرجو آن، متصدی فعالیتهای و تدارکات مفهوم با ایپایه آشنایی جز به
 فنی، بعد از دعبارت ان که ،نماید بررسی بعد چهار از را کاال هر خرید که بیاموزد

 قعمی نسبتاً شناخت رسیدن به برای اجرایی. بعد و لجستیک بعد تجاری، بعد
 را بعد چهار این بخواهید از آنان کالس، در گو و گفت و بحث یان، ضمنهنرجو
 2-2هدف  کارگاهی فعالیت در که تجهیزاتی و ازکاالها مورد پنج برای کم دست

 کنند. بررسی اندکرده شناسایی
 هر برای و دهید شرح کالس در تفکیک و تفصیل به را 1-1شکل  نمودار مراحل
 کنید. استفاده مثال از مرحله
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 بیان معني تنخواه و تنخواه گردان  فعالیت کالسی
 .کاال متاع؛ .3.سرمایه .2.نقد پول .1 (اسم) خواه:تن

 یا اداره صندوق در که پولی [ گ خا/خوا ت] .دهخدا( نامه)لغت گردان تنخواه
 اعتبار .رسد فوری های هزینه مصرف به لزوم موقع در تا گذارند ای موسسه
  (.معین فارسی فرهنگ). متحرك
 مالی نیازهای رفع برای که است (نقد پول معموالً) پول مبلغی گردان تنخواه
 قرار )تدارکات( کارمندان اختیار در موسسات و هاشرکت جاری و کوچک

 به که است کاالهایی و خدمات بهای سریع پرداخت کار این از هدف .گیردمی
 روند گردان تنخواه .شودمی خریده شرکت فعالیت جریان در روزمره طور

 هر .کندمی تسریع بهادار اوراق دیگر یا چک صدور به نیاز بدون را پرداخت
 تعیین گردان تنخواه عنوان به خود ساالنه بودجه در را معینی مبلغ موسسه

 نیاز هب بسته تا سپاردمی کارمند چند یا یک به رسید مقابل در را آن و کندمی
 .کنند خرج

 

 

 زا توانیدمی آوري ها در تدارکات پایانهتأثیر فن کالسي فعالیت برای
 خارجی و داخلی هایپایانه در رفتهپیش هایفناوری کاربرد جذاب تصویرهای

  کنید. استفاده
 

  آوري ها در تدارکات پایانهفنتأثیر   فعالیت کالسی
 و فیزیکی هایجاییجابه از بسیاری به نیاز اینترنت، و اطالعات فناوری

 ار انسان زحمت پیشرفته هایربات و آالتماشین است. کرده کم را هاکاغذبازی
   اند.کرده تسریع را مسافر و بار جاییجابه و کمتر

 
  کنندگانتأمین از پیشنهاد درخواست -4هدف

 برده، نام بعد چهار آن در کاال بررسی هایروش و ابزارها با باید هنرجو اینجا در
  .است  قیمت استعالم و مناقصه هاروش این ترینِ مهم شود. آشنا

 
 استعالم قیمت تهیه کاال براي پایانه  فعالیت کارگاهی

 با یابید. حضور پایانه در دوباره است الزم ،کارگاهي فعالیتاجرای  برای
 قیمت استعالم برای نمونه کاالی چند پایانه، کارکنان با مصاحبه و مشاهده
 گروهی و تدارکات کارمند عنوان به هنرجویان از گروهی سپس شوند، انتخاب

نمون  1-2 شکل )مانند را قیمت استعالم برگنمون کنندهتأمین نقش در دیگر
 کننده،تأمین توسط برگنمون تکمیل از پس کنند. تکمیل (برگ استعالم بها

 عد)ب نمایند بررسی گانهچهار  ابعاد در را کنندگان تأمین تدارکات، کارمندان
 اجرایی(. و لجستیک تجاری، فنی،
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 بیان معني لیزینگ:   فعالیت کالسی
 ویژگی عمل در و است کردن کرایه و اجاره معنی به Lease انگلیسی لغت

 در دارد. قرار موجر دست در اجاره مورد مالکیت حق که است این آن اصلی
 و شود می منعقد تملیک شرط به اجاره قرارداد چارچوب در لیزینگ ما کشور

 .شود می گذاشته اجرا موقع به
 

 

 
 اجاره به معینی مدت برای دارایی از استفاده حق لیزینگ قراردهای اساس بر

 اجاره به دارایی و مالکیت نیز قرارداد مدت پایان در و واگذار (مستاجر) گیرنده
 .شود می منتقل گیرنده

 در ارزشیابی این است بهتر کنید. برگزار را 2 مرحله ارزشیابی توانیدمی ادامه در
 شود. انجام پایانه محل

 
 

 2 مرحله ارزشیابي

ف
دی

ر
 

 ممکن نتایج کار حلمرا
 )شاخص استاندارد

ره دهي( ها/داوري/نمره
نم

 

1 

 اختیار در کاال یک درخواست فرم
 رب بنا هنرجو و گیردمی قرار هنرجو

 در کاال موجودی درخواستی، فرم
 کند.می بررسی را انبار

 فرم بودن، موجود صورت در
 رسید فرم و انبار از کاال درخواست

 کند.می طراحی را دریافت

 فرم کاال، نبودن موجود صورت در
 ظرن مورد کاالی برای را بها استعالم
 کند.می تکمیل

 موجود انبار در کاال اگر -1
 فرم تکمیل ،نتیجه باشد،

 فرم و انبار از کاال درخواست
 ست. کاال دریافت رسید

 نبودن موجود صورت در -2
 دهش تکمیل فرم انبار، در کاال

 جهنتی کاال، برای بها استعالم
 بود. خواهد کار

 نظر مورد اطالعات همه هافرم
 .است شده تکمیل و دارد را

3 

 مورد اطالعات از برخی هافرم
 هشد تکمیل نیمه و دارد را نظر

 .است

2 

 های بخش و اطالعات هافرم
 ای کاال دریافت برای نظر مورد

 ندارد. را بها استعالم

1 

 
 خرید به تصمیم براي هزینه ارزیابي و برآورد -1 هدف
 یمتق استعالم برگه یا مناقصه نتایج اولیه بررسی از پس که بیاموزد باید هنرجو

 بزارا یک بگیرد. تصمیم کنندهتأمین از کاال خرید برای چگونه نامبرده، ابعاد در
 هم تدارکات، مسئول یا کارمند است. فایده - هزینه جدول کار، این برای ساده

 برای یا مختلف خریدهای بندیبودجه یا بندیاولویت برای را جدول این تواندمی
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 از دفه و مفهوم کالس در ابتدا ببرد. کار به کننده،تأمین چندین میان از انتخاب
  کنید. تشریح هنرجو برای را فایده-هزینه جدول تهیه

 لجدو سپسیابید.  حضور پایانهدر  یا کارگاه در کارگاهی فعالیتاجرای  برای 
 کنید. تکمیل کاال یک برای را فایده-هزینه تحلیل

 هر )یعنی جدول در گزینه هر امتیازات توانندمی که دهید شرح هنرجویان برای
 و متخصص افراد کلیه از هم و کنند تعیین شخصی نظر با هم را کننده(تأمین
 گزینه نآ امتیاز عنوان به را آنها نظر میانگین و نمایند نظرسنجی کاال آن با مرتبط

  بگیرند. نظر در
 مفهومدرباره  کردند، محاسبه را آنها نسبت و C و B مقدار هنرجویان که آن از پس

 ایبر گزینه کدام بگیرید نتیجه آن از و کنید بحث B/C کسر مختلف مقدارهای
  است. ترمناسب خرید

 دخری برای مناسبی گزینه پس است، هزینه از کمتر هافایده باشد، B/C<1 اگر
  نیست.

 ریدخ برای مناسبی گزینه پس است، هزینه از بیشتر هافایده باشد، B/C>1 اگر
 است.

 بررسی بیشتر باید گزینه این است. برابر هزینه و فایده نسبت باشد، B/C=1 اگر
 شود.

 هر خرید برای شده، ذکر فایده-هزینه جدول در که معیارهایی همه است ممکن
 اییست، مثال همعیارها این از برخی فاقد که کاالهاییبرایی  نباشد. مطرح کاالیی

 ،اپگرچ دستگاه یا ژکتوروپر ویدیو خرید برای مثالً کنید. ذکر کارگاه و کالس در
  نیست. مهمی معیار بهداشت، معیار

 در که باشد مهم کاالها بعضی برای دیگری معیارهای است ممکن حال، عین در
 هامعیار این بخواهید هنرجویان از کالس، در مباحثه با است. نشده ذکر جدول این

  بزنند. مثال کاالها برخی برای را
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 فایده-تحلیل هزینه  –2جدول 
 پاسخ فعالیت کارگاهی

 چمدان حملِ دستیِ-چرخ خریدِ درباره گیریتصمیم برای فایده-هزینه تحلیلِ .1-2 جدول

 نظر مورد اقدام

 (B) فایده

B =
(h + a + s + e)

4
 (C) هزینه 

 

 فایده به هزینه نسبت
𝐵

𝐶
 کارایی 

(e) 
 امنیت

(s) 
 ایمنی

(a) 
 بهداشت

(h) 

 از چمدان حملِ دستیِ-چرخ خریدِ
 1 فروشنده

B 2 نیست( )مهم 3 2 3 =
8

4
= 𝐶 و 2 = 2 →

B

𝐶
= 1 

 از چمدان حملِ دستیِ-چرخ خریدِ
 2 فروشنده

B 2 نیست( )مهم 1 2 1 =
4

4
= 𝐶 و 1 = 2 →

B

𝐶
= 0.5 

 از چمدان حملِ دستیِ-چرخ خریدِ
 3 فروشنده

B 1 نیست( )مهم 1 1 2 =
4

4
= 𝐶 و 1 = 1 →

B

𝐶
= 1 
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 فایده -بررسي اثر معیارهاي بهداشتي در جدول تحلیل هزینه  فعالیت کالسی
 این درگرفت.  نظر در ضریب است، ترممه که بهداشت عامل برای توانمی

 عوامل توانمی همچنین کرد. تقسیم (3)ضریب+ بر را B کسر مخرج باید صورت
 تعداد ،4 عدد جای به B کسر مخرج در و افزود جدول به را بیشتری بهداشتی

  داد. قرار را عوامل
 

 

 
 

 موثر در بهبود عملیات پایانه ها بررسي معیارهاي  فعالیت کالسی
 و شهری هایپایانه در و امنیتی و ایمنی عوامل معموالً، مرزی هایپایانه در 

 برای همچنین دارند. بیشتری اهمیت کارایی و بهداشتی عوامل، شهری بین
 رایب است. مهم دیگر عوامل از بیشتر بهداشت و کارایی اغلب، مصرفی کاالهای
 ژکتور(وپروویدئ مانند الکترونیکی، هایدستگاه جمله )از ایسرمایهنیمه کاالهای
 . و...اند  عوامل دیگر از تر مهم معموال ایمنی و کارایی

 

 

 
  کنید. برگزار کارگاه در را 3 مرحله ارزشیابی است بهتر

 

 7 مرحله ارزشیابي

ف
دی

ر
 

 نمره داوري ممکن نتایج کار حل مرا

1 

 برای نسبی اهمیت جدول
 هزینه، کیفیت، معیارهای

 فروش، از پس خدمات
 نحوه و تحویل بندیزمان

 در کاال یک تدارك در پرداخت
 نآ تا بگیرد، قرار هنرآموز اختیار

 نهایت در و نماید، تکمیل را
 خود نظر از را عامل ترینممه

 کند. بیان

 به امتیازدهی -1
 تبیین و معیارها،

اهمیت و چرایی امتیاز 
 دهی.

 و شده امتیازدهی معیارها
گردیده  محاسبه نیز نتیجه
 است.

3 

 ولی شده، امتیازدهی معیارها
 هنشد محاسبه پایانی نتیجه
 معیارها نسبی )اهمیت است

 .است( نشده محاسبه

2 

 و نشده امتیازدهی معیارها
 محاسبه هم پایانی نتیجه
  است. نشده

1 

 پایدار پایانه و بهینه تدارکات -3 هدف

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

  اند.دهش بندیدسته بحران مدیریت و قانونی محیطی،زیست انرژی، مصرف کِیفی،
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 آشنا مفهوم سه با ضمنی صورت به هنرجو است الزم کیفیّت، مالحظات گروه در
  کیفیت. مدیریت و کیفیت تضمین کیفیت، شود:
 اآنه است بهتر شود؛ داده شرح هنرجویان برای کیفیت واژه معنای که آن از پیش

 معنی به فارسی در کیفیت دهند. شرح واژه این ازرا  خود کلی و عمومی برداشت
 صنعت: در و است چیز یک چگونگی و چونی

 .کندمی طلب مشتری که است چیزی همان خدمت یا کاال محصول، یک کیفیّت
 تهداش باالیی بسیار کیفیت خاص، هایی جنبه از شده ارائه خدمت یا محصول اگر

 رزشا ولی شده پرداخته ایهزینهدرواقع  باشد، نداشته نیاز آن به مشتری اما باشد،
  .است نکرده ایجاد ای افزوده

 عملیات و خدمات در کیفیّت بپرسید آنها از هنرجویان، برای مفهوم این شرح با
 در را هاپایانه کیفیت از خود تجربه بخواهید آنها از شود.می مطرح چگونه پایانه

  دهند. شرح اند،داشته که سفرهایی
 خدماتی یا تولیدی واحدهای ابزارهای نیز کیفیّت مدیریت و کیفیّت تضمین
  .می گردد مشتریان رضایت موجب که هستند
 شده ریزیبرنامه و منظم ارزیابی و نظارت ،عبارت است از کیفیّت تضمین

 رعایت احتمالدر این صورت  .وسیله ای سیستم یک گوناگون هایجنبه
 .درسمی حداکثر به تولید فرایند در کیفیت هایاستاندارد

 را استانداردها این رعایت که هایی روش درباره نیز و موجود استانداردهای درباره
  کنید. وگوگفت هنرجویان با سازد،می ممکن پایانه در

 برای است. کیفیت بهبود و کیفیت کنترل کیفیت، تضمین شامل کیفیت، مدیریت
  است. مطرح مختلف یها زمانسا در استانداردی هایروش و هاسیستم کار این

 انرژي مصرف
 هایسوخت نیز و انرژی هزینه جویی،صرفه یمسئله با هنرجو ذهن که است کافی
 زا هاییمثال است الزم بیشتر .و به اهمیت آن ها پی ببرد شود آشنا پذیرپایان

به کمک  که هاییروش همچنین شود. مطرح هاپایانه در انرژی هدررفت یا مصرف
) از جمله  شود مطرح کالس در ،برد پی هادستگاه مصرف به توانمیآن ها 

  .برچسب انرژی (
 زیست محیط

 هنرجو با طبیعی منابع پذیری پایاندرباره  زیستی، محیط مالحظات گروه در
 است ممکن که پایانه از تجهیزاتی هاو دستگاهدرباره  همچنین کنید. وگوگفت

 ممفهو سپس بزنید. مثال و کنید بحث باشند، داشته همراه به محیطی آلودگی
 از کنید. تعریف توسعه، در پایانه لزوم و اهمیت به توجه با را پایدار توسعه

 هایفناوری نیز و ها کنندهآلوده هاینمونه نمایش برای هشدار دهنده تصویرهای
  کنید. استفاده اند،کرده کمک آلودگی مهار به که نوینی
  :9 کالسی فعّالیت پیشنهادی پاسخ
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 یش،گرما برای خورشیدی هایباتری کارگیری به جایگزین، هایسوخت از استفاده
 ...و پایانه تأسیسات و هاموتورخانه تجهیزات کارایی بهبود

 الملليبین و ملي قوانین
 و مناقصات برگزاری در ایران اسالمی جمهوری قانونی الزامات از هایینمونه

 ینهزم این در بیشتر اطالعات برای شود. داده شرح هنرجویان برای هزینه استعالم
 در: مجلس هایپژوهش مرکز اطالعات به توانیدمی

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/99652 کنید. مراجعه  
 خیبر خرید برای که هاییتحریم و هامحدودیت المللی،بین قوانین اثر همچنین

 و بحث را نشانه رفته اند، مورد ایران اسالمی جمهوری متوجه ،تجهیزات و کاالها
  .قرار دهید بررسی

 بحران مدیریت
 اهمیتدرباره  کشور، و منطقه هر برای هاپایانه استراتژیک اهمیت به توجه با

 مدیریت ضرورت از هاییمثال کنید. بحث کالس در غیرعادی شرایط مدیریت
 در اندشده مواجه بحران با که کشور از هاییپایانه در را، تدارکاتی هایفعالیت
 لزلهز مانند طبیعی هایبحران تصویر از توانیدمی باره این در کنید. مطرح کالس

 تتبعات و تحوال و کنید استفادهجنگ تحمیلی  مانند غیرطبیعی بحران یا بم
 کنید. بررسی هنرجویان مشارکت با را آنها یتدارکات

  یابید. حضور پایانه در هماهنگی، با است بهتر 4 مرحله ارزشیابی برگزاری برای
 
 

 4 مرحله ارزشیابي

ف
ردی

 

 نمره داوري ممکن نتایج کار حل مرا

1 

 لیک یندفرا پایانه، در حضور با
 را تدارکات کارمندوظیفه 

 کنید. تشریح

 واقعی یا روزانه هایفعّالیت
 و اندازه چه تا تدارکات کارمند

 در شما آنچه با مواردی چه در
 و تفاوت ایدآموخته کتاب این

 دارد؟ شباهت

 از گزارش تهیه
 های فعّالیت
 کارمند واقعی

 و تدارکات
 با آن مقایسه
 هایآموخته
  کالسی.

 و شده تهیه گزارش،
 هاتفاوت و هاشباهت

 است. گردیده شناسایی

3 

 و شدهن تهیه گزارش،
 هاتفاوت و هاشباهت

 .ناشناخته مانده اند

1 

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/99652
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  پايانه تداركات متصدی شايستگي ارزشيابي

 
 کار شرح

 هنرستان -1
 وردم تجهیزات -بندی اولویت و کردن مشخص و تعیین - سنجی نظر های فرم نتایج بندی اولویت زیر: موارد شامل کاری پروژه ارائه
 ایه شیوه تعیین - خرید برای نهایی محصول تعیین - فایده هزینه جدول و استعالم فرم تهیه - اهداف های مولفه کنترل و نیاز

 .هوشمند( غیر و )هوشمند نظارتی و کنترلی

  عملکرد: استاندارد
 راهداری سازمان هایدستورالعمل و هانامه آیین اساس بر نیاز مورد خدمات و تجهیزات کنترل و تأمین

 ها: شاخص
  نیازها اولویت و یا یانهپا خدمات با یازسنجین یها فرم انطباق
  یا یانهپا خدمات اساس بر ها ینههز انطباق
 شده تهیه های جدول براساس یکدیگر با محصوالت مقایسه

 .ها آن یلتکم نحوه و عملکرد یابیارز یها فرم

 تجهیزات و ابزار و کار اجرای شرایط
  . شود تعیین شرایط و مسئله هنرجو هر برای هنرآموز توسط شرایط:

 . باشد هنرستان سایت در یا مسافری پایانه یک در ترجیحاً  امتحان برگزاری محل آزمون: برگزاری محل

 دقیقه( 150) عملی آزمون و کتبی آزمون دقیقه40 آزمون: مدت

 .نفره دو های گروه به صورت موارد بعضی و انفرادی صورت به آزمون اخذ
 .  نیاز مورد های فرم - چاپگر - پرسرعت اینترنت و رایانه :تجهیزات و ابزار

 شایستگی  معیار
 هنرجو نمره  7 از قبولي نمره حداقل کار مرحله ردیف
  1  نیاز مورد تجهیزات و خدمات ارزیابی 1
  2 (یمت)ق ینههز برآورد 2
  2  محصول خرید و ینهگز ینبهتر انتخاب 7
  1 ای دوره نظارت و کنترل 4

 نگرش: و محیطی زیست توجهات بهداشت، ایمنی، غیرفنی، های شایستگی

 در و خدمات و تجهیزات هزینه برآورد در صداقت و اخالقی اصول رعایت -1

 می عهده بر را خود کاراجرای  مسئولیت -2 ها مناقصه جلسات در شرکت هنگام

 مستندسازی را شده انجام کارهای -3 دهد. انجام موقع به را خود وظایف و گیرد

 کند.

2 

 

 * نمرات میانگین
 (( است. 2)) شایستگی، کسب و قبولی برای هنرجو نمرات میانگین حداقل *
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 دوم بخش
اختصاص  مسافری و باری های پایانه طراحی اصول به 1 فصل از بخش این مباحث
 پیش بینی ها پایانه طراحی عنوان به فصلی ،درسی کتاب در که هرچنددارد. 

 تمناسب اس ،پایانه تدارکات متصدی پودمان محتوای به توجه با ولینشده است 
 ودتانخ صالحدید با توانید می .شوید آشنا نیز ها پایانه فضاهای طراحی اصول با
  .کنید بیان را مطالبی پایانه های مدل و طراحی انواع از هنرجویان آمادگی و

 اي جاده پایانه
 یابي مکان

  هرش یک پایانه یابي مکان بر محیطي و شهري لمسائ تأثیر چگونگي
 ،ندگیبار میزان باد، وزش جهت آن، تابش جهت و خورشید مانند اقلیمی عوامل
 ...و هوا دمای
 برابر در ایمنی خاك، جنس زمین، های ناهمواری و شیب مانند جغرافیایی عوامل

 دارزشمن فضاهای حریم حفظ ها،گسل محل به توجه ویژه به ،طبیعی خطرات انواع
 ؛طبیعی
 سازگاری آتی، توسعه امکان دست، فرا های طرح بهره گیری از مانند شهری عوامل

 هر،ش اصلی معابر به دسترسی بالعکس، و اطراف های کاربری با پایانه کاربری
 دور و شهری( )گره شهری های راه شبکه بین ارتباطی مفصل به بودن نزدیک

 و گاز برق، آب، شهری زیربنایی تأسیسات به دسترسی مسکونی، محالت از بودن
 ریپذی تملک امکان و زمین قیمت فرهنگی، ارزشمند فضاهای حریم حفظ تلفن،

 ،پایانه توسط شده جذب سفرهای با اطراف ارتباطی های راه شبکه انطباق ،آن
 .فرهنگی و اجتماعی بستر با هماهنگی
  پایانه یابي مکان بر محموله با مرتبط مسایل تأثیر چگونگي

 کلی طور به و شهر سطح در ای جاده سفر تقاضای پراکندگی چگونگی مانند
 خصوص)در ای جاده سفرهای گیری شکل در شهر یک شهروندان رفتار چگونگی

 باربری، های شرکت و موسسات استقرار محل به توجه ،مسافری( های پایانه
 به دسترسی بار، تولید مراکز به دسترسی کاال، صدور و ورود مراکز به دسترسی

 ایه پایانه خصوص )در آهن راه و فرودگاه کاال، انبارهای بار، توزیع و تخلیه مراکز
 هریش معابر و عمومی نقل و حمل طریق از پایانه به دسترسی کلی طور به و باری(

 .شهری بین و
 یابي کانم بر راننده یا سفر نقلیه وسیله با مرتبط لمسائ تأثیر چگونگي

  پایانه
 ماتخد به دسترسی ،طرح نقلیه وسیله تردد مناسب معابر به دسترسی مانند
 انواع نبودن ..،. و یدك لوازم روغنی، تعویض گازوئیل، پمپ از اعم ،جنبی

 طرح نقلیه وسیله برای تردد هایممنوعیت
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 را شهر اصلی محدوده به ورود اجازه متمرکزنیمه و متمرکزغیر هایپایانه فقط
 دارند.
  .هدد می نشان شهر یک در را آنها میان ارتباط و ای پایانه مراتب سلسله زیر شکل

 
  اجزا مکانی تمرکز میزان نظر از پایانه نوع  شکل

 

 متمرکز نیمه پایانه

 
 متمرکز پایانه

 1شکل  متمرکز غیر پایانه 

  طراحي در استفاده قابل الگوهاي نظر از اي جاده مسافري يها پایانه نواعا
 

 
 خطي بنایي تک پایانه  شعاعي بنایي تک پایانه متمرکز بنایي تک پایانه

 

 
 خطي بنایي چند پایانه  شعاعي بنایي چند پایانه متمرکز چندبنایي پایانه

 2 شکل

 فضاها
 ؛سکوها انواع و مسافران تخلیه و یریگ مسافر سکوهای -
 ؛پایانه سرپوشیده تجمعی فضاهای و هاسالن -
 ؛انتظامی بخش و اداری بخش -
 ؛مسافران رفاهی خدمات و ونقلحمل یهاشرکت -
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 ؛رانندگان رفاهی خدمات و طرح خودروهای جانبی خدمات -
 .هپایان زیربنایی تأسیسات و ارتباطی مسیرهای و باز فضاهای ،هانگیپارک -

  ها سکو انواع و مسافران تخلیه و مسافرگیري سکوهاي
 مسافران تخلیه و یریگ مسافر سکوهای

 سکوهایی تفکیک .هستند پایانه، در مسافر و خودرو دهندهارتباط مفصل ،سکو ها 
 ضروری ،اند ارتباط در اتوبوس( - )سواری طرح خودروهای انواع از هریک با که

 ،هایخروج و ورودی و مسافران و خودرو حرکتی مسیرهای طراحی در .بود خواهد
 .دریگیم قرار موردتوجه ترافیکی بار کاهش و مسافرین ایمنی شرایط

 .است زیر شرح به سکوها عمدهعملکرد  
 ؛شدهنییتع زمان در نقلیه لهیوسبه سوارشدن برای مسافرین انتظار

 ؛مسافران سوارشدن برای خودروها مدتکوتاه توقف

 . نقلیه لهیوساز طریق  مسافران بار ورود

 خودروها خروج و ورود کنترل
 :است زیر شرح به مسافربری یهاانهیپا در مورداستفاده سکوهای انواع

 :خطي سکوهاي

 
 خطي سکوي الگوي -7 شکل

 

 لوسای که زمانی معموالً و نبوده سکوها انواع دیگر مانند خطی سکوهای کارایی
 10 زمانی یهابازه )حداکثر مدتکوتاه یهاتوقف برای (هااتوبوس ژهیوبه) نقلیه

 یهاانهیپا در هاآن از استفاده دارند. کاربرد ،ندینمایم استفاده سکو از (یاقهیدق
 .شودیم توصیه غیرمتمرکز
 :داردندانه سکوهاي

 سکو از خروج و ورود برای می دهند تا اجازه نقلیه وسایل به داردندانه سکوهای
 و متمرکز یهاانهیپا طراحی در هاآن از استفادهحرکت مستقل داشته باشند. 

 . (4شکل ).شودیم توصیه متمرکزمهین
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 :دارهیزاو سکوهاي

 هنگامی ونیاز است  رو عقب حرکت به سکوها، این از خودرو خروج برای
 در ژهیوبه) باشند اشغال طوالنی زمان در سکوها که رندیگیم قرار مورداستفاده

 ( .5) شکل  متمرکز( یشهرنیب یهاانهیپا

 :گذرانیم سکوهاي
 هنقلی وسایل حرکت یبندزمان که شودیم توصیه زمانی سکوها این از استفاده

 یکدیگر از خودروها گرفتنن سبقت بر اصلی فرض و باشد شده خطی صورتبه
 .است

 
 داردندانه سکوي الگوي -4 شکل

 
 دارهیزاو سکوي الگوي-1شکل

 
 گذرانیم سکوي گويال -3 شکل

 وسایل .کنندیم کمک فشرده سطح یک در هاستگاهیا شدن مستقر به سکوها این
 رد ندیآیدرم نمایش به سکوها باالی و روبرو در که عالئمی با توانندیم نقلیه
 .بمانند مسافران انتظار
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 انهیپا دهیسرپوش يتجمع يفضاها و هاسالن
 .ندیآیم حساببه هاانهیپا طراحی در دهندهنظم فضاهای نیترمهم از هاسالن

 یهاسالن میان ،)فیزیکی( دقیق مرزبندی و عملکردی تفکیک توانینم هرچند
 میعمو سالن انتظار، سالن کانونی، سالن حالنیباا کرد، برقرار پایانه در موجود

در  هک هستند مواردی ازجمله بلیت فروش سالن و مستقبلین سالن ،عینمشای
  .شوندمی  لحاظ ،پایانه ینیازها سنجش و طراحی

 عواملی عمده از مسافر، )پیاده( سوار سکوهای و هاسالن میان ارتباط چگونگی 
 هر برای ازیموردن یهاسرانه .دارد مستقیم تأثیر هاسالن یریگشکل در که است
 در شدهارائه تسهیالت از مسافرین برخورداری میزان و نحوه میان ارتباط و فرد

 در باید که است مواردی ازجمله ،..(.و بهداشتی یهاسیسرو ،هایصندل) هاسالن
 .داشت کافی توجه ، به آنهاطراحی از پیش و فیزیکی یزیربرنامه مرحله

 مسافران رفاهي خدمات
 مطرح دوم( نوع و اول )نوع اصلی طیف دو در خدمات کلی، یبندمیتقس یک در
 :شوندیم

 برای حضورشان که است تسهیالتی از دسته آن شامل :اول نوع رفاهی خدمات
 میالزا توقف زمان طول در پایانه، به کنندگانمراجعه و مسافرین به یدهسیسرو

 یهاتلفن ،هایآبخور بهداشتی، یهاسیسرو شامل عمدتاً خدمات این است.
 .بود خواهند نمازخانه و عمومی

 سترب مقتضیات بر بنا که است امکاناتی یا تجهیزات شامل :دوم نوع رفاهی خدمات
 جهت در پایانه، احداث متولیان و مدیران یهااستیس همچنین طرح،
 هب مراجعین و مسافرین برای بیشتر رفاهی امکانات آوردن فراهم و یدهسیسرو

 چایخانه، و رستوران شامل تسهیالت این عمده .شوندیم گرفته نظر در پایانه
 .بود خواهد ...و خودکار فروش یهادستگاه فروش، یهاغرفه

 طرح يخودروها يجانب خدمات
است  واحدهایی به یدهسیسرو برای اولیه نیازهای زمره در خدمات از این برخی

نیاز هایی در  برخی و ،(یریگسوخت یهاگاهیجا)کنندیم فعالیت پایانه در که
 میزان همچنین مجموعه، در آنهاداشتن یا نداشتن  حضوراند و  اهمیت دوم درجه
 خواهد ییهایگذاراستیس از منبعث زیادی حدود تا ،آنها سوی از خدمات ارائه
 یهارکتش به یدهسیسرو نیز و تمرکز استقرار، از ساخت، بانیان و متولیان که بود

 .اندداشته نظر در مسافران، تردد امر در مشغول

 :از اندعبارت خدمات این کلی رئوس

 خودرو تعمیرات مکانیکی -فنی خدمات .1

 شوو  شست خدمات .2

 .یرسانسوخت جایگاه .3
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 رانندگان يرفاه خدمات
 مسافران به متناسب خدمات ارائه ،هاانهیپا طراحی و فیزیکی یزیربرنامه اولویت
 نقش کنار در ،مجموعه هستند این از که بخش مهمی ،رانندگان .بود خواهد
 ،دارندعهده بر ) سفر برقراری (پایانه اصلی فعالیت مجریان عنوانبه که پررنگی
 خواهند ویژه تسهیالت و رفاهی امکانات از مطلوبی سطح از بردن بهره نیازمند

 هنگام )در رانندگان آسایش برای مناسب شرایط آوردن فراهم آنکه مضافاً .بود
 ار سفر ایمنی و شدهارائه خدمات کیفیت امر اتینها پایانه(، در استراحت و حضور

 به یاجاده تصادفات از عمده ای درصد چراکه .بخشدارتقاء می  مطلوبی، حد در
 ست(ا رانندگان یآلودگخواب یا خستگی از ناشی عموماً )که انسانی اشتباهات علت

 فضاهای همراه به اختصاصی، یهاخوابگاه و رانندگان مهمانسرای .ردیگیم صورت
 است مواردی ازجمله ( ...و سرویس ،خانهیرختشو انبار، بهداری،) رفاهی خدماتی

 خدمات ارائه سطح شود. لحاظ طرح در رانندگان به یدهسیسرو برای تواندیم که
 ه اینب افتهیاختصاص فضاهای میزان همچنین بخش، این در یدهسیسرو و

 .گرددیم تعیین نیازها با منطبق منظور،
 هانگیپارک

 پارکینگ اصطالحا ،در نظر گرفته می شود خودروها، توقف برایی که فضاهای
 در و سوکی از پایانه در طرح خودروهای انواع حضور به توجه با .شودیم خوانده

 برای یابیمکان به توجه دیگر، سوی از کنندگانمراجعه خودروهای گرفتن نظر
 هاانهیپا در اصوالً .سازدیم ضروری را خودروها حضور به بخشیدن نظم و ساماندهی
 روبرو هاتوقفگاه یابیمکان برای عمده دیدگاه سه با (متمرکزمهین و )متمرکز
 ،(مدتکوتاه و بلندمدت) مسافری خودروهای یهانگیپارک :بود خواهیم

 ویژه یهانگیپارک ،(مدتکوتاه و بلندمدت) سواری خودروهای یهانگیپارک
 ی.شهردرون یهاسیسرو و اداری آمبوالنس، و انتظامی شامل

 و مسافری خودروهای پارکینگ درحد فضا این غیرمتمرکز یهاانهیپا در
 پیرامون و پایانه محیط در عمومی ونقلحمل ناوگان خودروهای موقت یهاتوقفگاه

 .شودیم گرفته نظر درآن 
 عمومي يهانگیپارک اصلي راهروهاي براي ،حداقل هاي عرض -7جدول

 ترافیک جهت )متر( راهرو عرض

0/3 
0/4 

75/5 
0/6 

 طرفهکی
 طرفهکی
 طرفهکی

 دوطرفه

 در پارك جا قرارگیری یهیزاو و مختلف یهاحالت در پارکینگ راهروهای عرض
 (7 شکل و 3 )جدول است. شدهداده نشان زیر شکل و جدول
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 عمومي يهانگیپارک اصلي راهروهاي براي حداقل هاي عرض-3شکل 

 ارتباطي مسیرهاي و باز فضاهاي
و  .دهندیم اختصاص خود به را پایانه مساحت از یاعمده قسمت باز فضاهای

 اتخدم مستقیم ارتباط دلیل به که است ییهاتیفعال و عملکردها برخاسته از
 ها دسترسی و مسیرها .شوند می انجام باز فضاهای در خودروها، با شده ارائه

 ؛طرح خودروهای وهستند  پایانه کالبد خارج و داخل فضای میان ارتباطی مفصل
 .دهند می اختصاص خود به را فضا این از ای عمده بخش

 اصلی مسیرهای

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

 .شوند انتخاب مستقیم و کوتاه
  فرعي مسیرهاي

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

 شهري درون هاي راه شبکه با ارتباطي مسیرهاي و ها خروجي ها، ورودي

 هب بخشیدن نظم دیگر عبارت به یا سازی محوطه نقش ها، پایانه باز فضاهای در
یار بس )مصالح( مصنوع عوامل و آب( و )گیاهان طبیعی عوامل از استفاده با ،محیط
 ازیس منظره و الزم بصری های زیبائی تأمین بر عالوه تواند می دارد، زیرا اهمیت

 اری)شنید محیطی های آلودگی کاهش و هوا تلطیف در سزاییه ب نقش پایانه، در
 رد خودروها حضور دلیل به اماکن این در آنکه ویژه به باشد. داشته تنفسی( و

 گیاهان از استفاده .بود خواهدمتفاوت  پایانه های بخش دیگر با طرح بستر محیط،
 حریم تعیین صوت، کاهش )نظیر طراحی اهداف از یک هر تحقق جهت در مناسب

 آن، با معماری( اجزای و مصالح )نظیر مصنوع عوامل ترکیب و ( ...و فضایی های
 .کرد خواهد کمک دلپذیر شرایط حصول به امر، نهایت در

 طرح خودروي

 طرح در ،دنکن می استفاده راه از که نقلیه وسایل انواع از هریک هایویژگی و ابعاد
 گردش، شعاع آزاد، ارتفاع عرض، )حداقل هندسی اجزای وند مؤثر راه هندسی
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 آنجا از .تعیین می شوند خودروها این فیزیکی مشخصات اساس بر (... و دید فاصله
 خودروی ،زیاد است یکدیگراز  ای جاده مسافری نقلیه وسایل ابعاد تفاوت که

 ،است راه از کننده استفاده گروه ترین بحرانی دهنده نشان آن ابعاد که ،منتخب
 .طرح( )خودروی شود می انتخاب نمونه عنوان به

 :از است عبارت گذارد،می تأثیر راه هندسی طرح در که طرح خودروی اصلی ابعاد

 گردش شعاع حداقل و محور یک های چرخ بیرونی فاصله عقب، و جلو محور فاصله
 ها( چرخ خارجی و داخلی )مسیر

  
 

 (تیپطرح ) سواري گردشي مسیر و ابعاد -3 شکل

 

  
 (تیپطرح ) اتوبوس گردشي مسیر و ابعاد -9 شکل
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 الگوهای از طرح، یخودرو انتخاب از پس ارتباطی، مسیرهای و هاتقاطع طراحی در
 .شود می استفاده متناسب مقیاس در و شده داده

 دادامت در گردش پایان بخش و تقاطع به ورود مسیر امتداد در گردش شروع بخش
 از مترسانتی 60 حداقل فاصله رعایت با و شودمی داده قرار تقاطع از خروج مسیر
 .گرددمی تعیین روسازی کناره موقعیت عقب، و جلو هایچرخ مسیر کنار

 پایانه زیربنایي تأسیسات
 اتتأسیس از مطلوبی و مناسب سطح از بردن بهره بدون ها پایانه گرفتن نظر در

 شامل را فراوانی و متعدد موارد تأسیسات این .بود خواهد غیرممکن زیربنایی
 ورحض بدون و اند پایانه نیازهای با مستقیم ارتباط در آنها از برخی که شودمی

 و سرمایشی تأسیسات) ارائه نمی شود پایانه در ها، فعالیت و خدمات آنها،
 تریبس منزله به نیز برخی و ( ... و الکتریکی تأسیسات -فاضالب و آب -گرمایشی

 سات)تأسی شوند می تلقی محیط در ایمنی استانداردهای کمینه به رسیدن برای
 از پایانه بردن بهره چگونگی (... و زباله دفع سطحی، هایآب هدایت نشانی، آتش
 .شود می انجام آن در طرح که است بستری از متأثر ، عمدتاًامکانات این

 اي جاده باري پایانه
 فضاها 

 ؛بار تخلیه و رگیریبا خدمات -
 ؛بار اعالم سالن و دهی نوبت دفتر -
 ؛انتظامی بخش و اداری بخش -
 ؛رانندگان رفاهی خدمات و نقل و حمل هایشرکت -
 ؛ها پارکینگ و طرح خودروهای جانبی خدمات -
 .پایانه زیربنایی تأسیسات و ارتباطی مسیرهای و باز فضاهای -

 بار تخلیه و رگیريبا خدمات
 هاامیونک توزین برای بارگیری موقع در ای است که از آنوسیله ترین الزم :باسکول

ر د نباید است محدود و مشخص باربری وسیله هر ظرفیت چون .استفاده می شود
 است ممکن کامیون یک لذا شود. بیشتر مجاز حداکثر از بار تناژ ،بارگیری هنگام

 هایتوزین به مجبور شود. می تشکیل بار نوع چند از که کامل بارگیری هر در
  است. ضروری پایانه در باسکول چند یا یک وجود بنابراین گردد. متعدد

 ریبارب های شرکت و موسسات از بعضی خدمات اینکه به توجه با :بارانداز و انبار
 ینا توسط که کاالهایی و بار داری نگه جهت انبارهایی باید ،است بار خرده از نوع
 های شرکت و موسسات چون شود. گرفته نظر در شوند می حمل موسسات گونه
 هم مجاورت در آنها کلیه است بهتر دارند انبار به احتیاج بار خرده نقل و حمل
 ندچ یا یک احداث ضمنا شود. منظور نیز آنها انبار برای الزم فضای و گیرند قرار
  است. ضروری ،پایانه در اضطراری های استفاده ، به منظوربزرگ انبار
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 رورتض نقلیه وسیله نوع به توجه ،بالعکس و انبارها به کامیون از بار انتقال برای
 تریلرها و از قسمت انتهایی را بارگیری و تخلیه عمل ها کامیون برای مثال .دارد

 نقلیه وسایط این مشخصات با باید سکوها مشخصات لذا .دهندمی انجام پهلو از
 ارانب سالن به ورود هایدر ابعاد ،باراندازی و بارگیری سهولت برای باشد. متناسب

رار ق کامیون دو اگر شود. طراحی وسایط این مشخصات و ابعاد با متناسب باید نیز
 ایفض که است الزم ،شوند تخلیه تراكلیفت چند وسیلهه ب همزمان طور به است
 با ریبارگی محل فاصله باید صورت این در. شود گرفته نظر در بیشتر ،دو آن بین

 رگیریبا مناسب فضای .باشد آنها مانور قدرت متناسب با هاتراكلیفت برای تخلیه
 شود. محدود متر شش به تواند می کامیون مسیر عرض سریع چرخش با تخلیه و

 رعتس باشند مجهز نیز تنظیم قابل های چنگال به ها لیفتراك اگر صورت این در
 شد. نخواهد کم تخلیه
  بار اعالم سالن دهي، نوبت دفتر
 هر ظرفیت سقف گیرد. می صورت پایانه ورودی محل در دهی نوبت برگ صدور

 .کندیم توزیع موسسات بین را بار آن با مناسب و تعیین ،سالن اعالم بار را موسسه
 دانعبارت بار سالن خدمات این .آزاد است خود باری موسسه تعیین در کاال صاحب

 از اطالعات )این اطالعاتی بانک ایجاد و بار به مربوط مختلف اطالعات اخذ از:
 شامل مذکور اطالعات گیرد(. می قرار اطالعات بانک اختیار در بار صاحب طرف
 .است ... و کاال صاحب نام موسسه، نام نرخ، مبدأ، و مقصد وزن، نوع،

  کرد و طراحی کامپیوتری و معمولی هایسیستم در توانرا می بار اعالم
 دهش انتخاب قبل از دقیقا و ها طراحی شوند آن با مطابق بایدهای دیگر سیستم

ت بهتر اس آن، اعالم و اطالعات کسب درتسریع  و اقتصادی لحاظ به البته. دنباش
  گیرد. قرار اولویت در کامپیوتری سیستم نصب
 رد ، برایش تعیین کرده اند،پایانه به ورود موقع در که نوبتی به توجه با راننده
 ازدحام از جلوگیری باعث عمل این کند. می مراجعه بار اعالم سالن به مقرر موعد

 یبارهای تواند می راننده گردد. می عدالت رعایت و کار سهولت نتیجه در و سالن در
 ها آن خود موقعیت به توجه با و کند بررسی شود می اعالم بلندگو طریق از که را
 دیگر شده اعالم بارهای از بعد های نوبت در و بماند منتظر یا نماید انتخاب را

 ازب انتخاب در را راننده دست تواند می کاال نوبت تکرار امکان این .کند استفاده
  بگذارد.

 اداری کارهای مربوطه مسوول به آن اعالم و راننده توسط بار انتخاب از پس
 رجوع مربوطه موسسه به آن از بعد راننده و پذیرد انجام سالن در باید احتمالی

 شود. می بار تحویل آماده قرارداد، بستن از پس و نموده
 اداري بخش
 قهمنط سطح در کاال و بار و نقل و حمل به مربوط های فعالیت بین هماهنگی برای

ان ساختم پایانه مختلفاجزای  هایفعالیت و روابط تنظیم برای همچنین و کشور و
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 مالی، مختلف امور به رسیدگی و کارها جرایا حسن جهتاداری الزم است 
 بهره و نگهداری و پایانه اداری امور سایر و حسابرسی و حسابداری تدارکاتی،

 همراه مدیریت یک به ربط ذی نهادهای و ادارات با ارتباط برقراری و آن از برداری
به اجرا در  اداری ساختمان در مجموعه ایننیاز است و  مربوطه اداری تشکیالت با

 .می آید
 يانتظام بخش

 بار حامل هایکامیون و مختلف افراد که ،پایانه مثل شلوغی و وسیع همجموع در
 ،پایانه امکانات از حراست و حفاظت منظور به همچنین و شوند می وارد در آن

 و ودش جلوگیری سرقت چون حوادثی بروز از تا الزم است کافیتعداد  نگهبان به
، ایانهپ وسعت تناسب به است بهتر بنابراین کنند نظارت کاال خروج و ورود امر بر
 شود. گرفته نظر در نگهبانی ها پارکینگ مجاورت در مخصوصا و محل چند در

 نقل و حمل هايشرکت
 فاقد که باربری هایشرکت و مؤسسات هاپایانه شرکت تأسیس قانون طبق

 -ندنیست ترابری و راه مقررات و ضوابط با مطابق -الزم اند تجهیزات و تأسیسات
 لنق و حمل های شرکت و مؤسسات واقع در شوند. مستقر باربری پایانه در باید
 رد مهمی نقش پایانه در آنها استقرار و شوند می محسوب پایانه اصلی ارکان جزء

 دخواه کاال و بار جاییه جاب وضعیت بهبود و کاال جاییه جاب تسریع و تسهیل
 کاال صاحب از را بار به مربوط اطالعات ،نقل و حمل مؤسسات و ها شرکت داشت.
 دهند. می اطالع بار اعالم سالن به و می کنند دریافت

 رانندگان رفاهي خدمات
 رام در تسهیل جهت شهر از پایانه دوری علت به اتوبوس: و سرویس تاکسي

 اتوبوس و تاکسی منظم های سرویس الزم است پایانه به مراجعین ذهاب و ایاب
 رد کامیون توقف مدت در همچنین شود. گرفته نظر در پایانه محل و شهر بین

 همراجع شهر به امور ای پارهدادن  انجام برای بخواهند رانندگان است ممکن ،پایانه
 و هامحدودیت مشکالت، با شهر داخل در کامیون با سفر که آنجا از کنند.

 سرویس تاکسی برای محلی ،پایانه در است ضروری است، همراه هایی ممنوعیت
 نرانندگا و مراجعین به را الزم خدمات تا شود گرفته نظر در اتوبوس ایستگاه و

 دهند. ارائه
 و روغن با اغلب ،رانندگان اینکه به توجه با :بهداشتي هايسرویس و حمام

 انرانندگ خود توسط کامیون جزئی تعمیرات از بعضی و دارند کار و سر گازوئیل
 ظافتن به پایانهدر  رانندگان و است آلودگی با توأم رانندگی حرفه شود، می انجام

 است. ضروری مجموعه در حمام احداث بنابراین فوری نیاز دارند. فردی بهداشت و
 و مختلف فضاهای وجود و مجموعه این بودن گسترده به توجه با ،این بر عالوه
 شود. گرفته نظر در عمومی توالت است الزم آن نقطه چند در مراجعین، کثرت
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 ایانهپ به شانکاردادن  انجام برای که افرادی و پایانه کارکنان ،رانندگان :نمازخانه
  .دارندنیاز  نماز فریضه ادای برای مکانی به کنندمی جعهامر

 دارد جریان مختلف های صورت به مالی مسائل ها پایانه در که آنجایی از :بانک
 ،شوند می احداث شهر از دور نسبتا محلی در ها پایانه معموال اینکه به توجه با و

 ...و اداری قسمت رانندگان، ها، فروشگاه مؤسسات، ها، شرکت امور انجام جهت
 حداثا پایانه در بانک شعبه چند یا یک ،نیاز و فعالیت حجم متناسب با است الزم
 شود.

شدیدا به خدمات بیمه ای نیاز دارد بنابراین برای  پایانه مثل ای مجموعه :بیمه
 زمال ...و بدنه بیمه سوزی، آتش بیمه اتومبیل، بیمه باربری، بیمهبهره گیری از 

 شود. بینی پیش در پایانه بیمه موسسات است
 معموال هک ایست گونه به رانندگان کار طبیعت :تلفن و (فاکسدورنگار ) و پست
 با توأم رانندگی شغل که آنجا از .می شوند دور آشنایان و خانواده از مدتی برای
 رفع منظور به برند. می سر به نگرانی در دائما رانندگان خانواده لذا است، خطر
 وضعیت وباشند  تماس در هایشان خانواده باناگزیرند  رانندگان مشکل این

 مناسبی فرصت آن در ماندن و پایانه به ورود رسانند.ب آنها اطالع به را خودشان
 در هماهنگی جهت رانندگان معموال ،این بر عالوه و است اطالع رسانی این برای

 این ابربن هستند. تماس در کاال و بار مقصد و مبدأ با کامیون بارگیری یا تخلیه امر
 رانندگان، به خدمات ارائه منظور به پست دفتر و، دورنگار تلفن مرکز یک وجود

 است. ضروری کارمندان و مراجعین
 و رانندگان که این به توجه با :داران کامیون صنف اتحادیه و تعاوني شرکت
 و حمل سیستم و اقتصاد در ای عمده سهم و هستند عظیمی قشر داران کامیون

 ه، برانندگان بین انسجام ایجاد و آنها صنفی نیازهای رفع جهت ،دارند کشور نقل
 تشرک عنوان تحت تشکیالتی داران کامیون حاضر حال در .نیاز دارند تشکیالت

 و داران کامیون بین از آن اعضاء و دارند داران کامیون صنف اتحادیه و تعاونی
 از ،رانندگان نیازهای رفع به اتحادیه یا شرکت این شوند. می انتخاب رانندگان

 دنبو کمیاب به توجه با د.پرداز می اعضاء بین یدکی قطعات توزبع و تهیه جمله
 کنند فراهم را خود نیاز مورد وسایل شوند می موفق کمتر رانندگان ،یدکی لوازم

 خریداری آزاد بازار از گزاف قیمت با مجبور می شوند آن ها را تهیه صورت در یا
 نمایند.
 که دهد می را امکان این پایانه در اتحادیه یا تعاونی شرکت مثل تشکیالتی وجود

 لوازم تر مناسب قیمت با و تر راحت بتوانند سهام خریداری و آن در عضویت با
 .آنان نیز جلوگیری شود وقت اتالف ازو  کنند تهیه را نیازشان مورد یدکی

 موجود، اجتماعی سنن و آداب و بوم و مرز این فرهنگی مسائل به توجه با :بازارچه
 بوده متداول دور هایزمان  از که است رایج سنت یک دادن هدیه و سوغاتی بردن
 کارمندان کارگران، رانندگان، داران، کامیونبه همین منظور الزم است برای  است.
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پیش بینی شود تا رفع  مجموعه این درای  بازارچه پایانهبه  کنندگان مراجعه و
 نیاز و خدمات رسانی کند. 

در این  خوری غذا سالنراه اندازی  :چایخانه و رستوران ،غذاخوري سالن
 با است. الزم مجموعه در کامال مراجعین و رانندگان نیازهای رفع جهت مجموعه،

 و غذاخوری سالن بر عالوه ،رانندگان رفتاری و فرهنگی خصوصیات به توجه
 است. ضرورینیز  پایانه در مستقل چایخانه چند یا یک، رستوران
 که ،احتمالی مجروحین به کمک جهت :درماني و بهداشتي مرکز و اورژانس

 اه شکستگی ها، بریدگی خوردن، ضربه قبیل از حوادثی بروز اثر بر روز طول در
 ،ها مسمومیت و ساده های بیماری اولیه درمان منظور به و بینند می آسیب ...و

 به باید اورژانس این امکانات است. نیاز اورژانس صورت به درمانی واحد یک به
 مرخص سپس و دارد نگه ساعت 24 حداکثر را بیمار بتواند که باشد ای اندازه
 .هدانتقال د دیگر درمانی مراکز به را بیمار شدید،دیدگی  صدمه صورت در و نماید

 واندت می، پایانه کارکنان و رانندگان درمانی اولیه نیازهای تأمین ضمن ،اورژانس
 با مقابله نحوه و فردی بهداشت و اولیه های کمک ،آموزش مرکز یک صورت به

 ،شوند مواجه آن با سفر طول در رانندگان است ممکن که را احتمالی های بیماری
 .به آنان آموزش دهد

 طی رد رانندگان استراحت برای مناسبی فضای و مکان به نیاز )مهمانسرا(: هتل
 رانندگان کند. می توجیه را پایانه در هتل وجود دالیل، روز شبانه چند یا یک

 لوسای تعمیراتبرای  یا دلخواه به بار انتخاب برای که ای رسیده راه از و خسته
 انسرامهم یا هتل یک امکانات از بتوانند باید دارند اقامت مدتی به احتیاج نقلیه

 کنند. استفاده
 دتجدی و اندام پرورش برای تواند می هم ورزشی تأسیسات :ورزشي تأسیسات

 و کنندگان استفاده فکر رشد جهت در و تاثیرگذار باشد راننده روحیه و قوا
 دو شامل تواند می و کمک کند آنها فراغت اوقات مناسب کردن پر همچنین

 فضای و ..(. و باستانی ورزشی سالن استخر، و پنگ پینگ )سالن سرپوشیده قسمت
 باشد. فوتبال( بسکتبال، والیبال، )زمین روباز

 تقویت و رانندگان اجتماعی فرهنگ به بخشیدن غنا جهت :فرهنگي مجموعه
با  دارد. ضرورت به آنان فرهنگی خدمات ارائه اسالمی، جامعه در آنان شخصیت

 توانندی م کمتر خود شغلی شرایط توجه به اینکه رانندگان به دلیل شرایط شغلی
 وقفت کنند، استفاده شهر در ... و کتابخانه سینما، مسجد، نظیر فرهنگی مراکز از
ردار برخو تفریحی -فرهنگی خدمات از آنهاست تا برای مناسبی فرصت پایانه در

 ه،کتابخان، )حسینیه( مسجد شامل فرهنگی مجموعه یک وجود این بنابر .شوند
 است. ضروری پایانه در هاآن نظایر و فیلم نمایش سالن

 طرح خودروهاي جانبي خدمات
 ورود (:یدکی قطعات های فروشگاه و یتعمیرات هایواحد) تعمیرگاهی خدمات
 افراهم می سازد ت رانندگان برایرا  فرصت ، اینآن در توقف و پایانه به ها کامیون
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 وردم تعمیراتی واحدهای استقرار بپردازند. شان نقلیه وسیله سرویس و کنترل به
 خواهد رانندگان وقت اتالف از جلوگیری در مهمی نقش پایانه در ها کامیون لزوم

 زمان مدت کامیون که شود می باعث ،پایانه در خدمات این وجود کامل داشت
 ماتخد ارائه برای نقل و حمل سیستم به بازگشتش و بماند تعمیرگاه در کمتری

 باعث پایانه در نیاز مورد تعمیراتی واحدهای وجود این بر عالوه .سریع تر می شود
 کنند می مراجعه شهر به تعمیر جهت که هایی کامیون آمد و رفت که شود می

 ود.ش می کاسته شهر در سنگین نقلیه وسائل ترافیک از نتیجه در و یابد کاهش
 ،کوبی لنت آهنگری، سازی، ریبات ،مکانیکی شاملمورد نیاز  تعمیراتی واحدهای

 سازی، اقات نقاشی، صافکاری، سازی، رادیاتور تراشکاری، تودوزی، جوشکاری،
 بود. خواهد نظایر آن ها و روغن عویضت پنچرگیری،

 آنها نیاز مورد خدمات کلیه وجود پایانه در ها کامیون تجمع و تمرکز به توجه با 
 بعضی به اقدام شخصا کامیون رانندگان از بسیاری چون و است ضروری پایانه در
 های تعمیرگاهوجود را خود انجام می دهند  شان نقلیه وسائل جزئی تعمیرات از

ان برایش کافی امکانات و وسایل با یدکی لوازم های فروشگاه و پایانه در مستقر
 ضروری است.

 (:گازوئیل و بنزین پمپ) سوخت عرضه جایگاه
 مجموعه در است الزم روغن، به ها کامیون مبرم نیاز نظر به :روغن عیتوز مرکز
 اییهسرویس و خدمات وجود شود. بینی پیش روغن توزیع منظور به دفتری ،پایانه

نکه ، ضمن ایاست مؤثر پایانه به رانندگان جذب و تشویق در پایانه در قبیل این از
 یممنجر  نقل و حمل سیستم بهتر ئیکارا به نهایت در رانندگان به خدمات ارائه
 شود.

ان رانندگ دارند. شوو  شست و سرویس به نیاز مدتی از بعد نقلیه وسائل :کارواش
 های هزینه پرداخت از رفتن طفره علت به یا کارواشدسترس نداشتن  در علت به

 کنار از راه بین مسیرهای در شانخود بعضا اتومبیل، شویو  شست برای اضافی
 شست به کنند پیدا مناسبی فرصت هرگاه شهرها در یا و آب نهرهای و ها رودخانه

 گانرانند وقت اتالف و زیست محیط آلودگی به که پردازند می خود اتومبیل شویو 
 سرویسمشکل رانندگان در  ،مجموعهاین  در کارواش وجود صورت در .انجامد می

 شان برطرف می شود. کامیون شویو  شست و
 بار( وانت ،تریلر( یا )کامیون طرح خودروی سواری، پارکینگ) ها پارکینگ
 عهمراج و کارمندان اتومبیل جهت اختصاص فضاهایی در پایانه :سواري پارکینگ
 از بکس و سنگین نقلیه وسایل تفکیک ضمن تاالزم است  پایانه به کنندگان

 شود. جلوگیری کامیونها عبور فضاهای و معابر بیهوده اشغال
 هب کامیون است ممکن که آنجا از تریلر(: یا )کامیون طرح خودروي پارکینگ

 انهپای در(  ... و مناسب بار نبودن رانندگان، استراحت تعمیر، جمله از) مختلف علل
 انرانندگ اولیه نیازهای از کامیون، پارکینگ برای امن و مطمئن محلی وجود ند،بما

رانندگان  روانی آرامش و آسایش موجب پارکینگ، برای چنین محلی وجود است.
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 به را رانندگان سریع دسترسی پایانه در پارکینگ وجود هم چنین .شد دخواه
 ار باربری های شرکت و موسسات نیاز دیگر طرف از و سازد می مقدور ها کامیون

 انرانندگ نیاز مورد خدمات که صورتی در و سازد می مرتفع ،پارکینگ داشتن به
 .نیز جلوگیری می شود رانندگان وقت اتالف ازتامین گردد،  پایانه در ها کامیون و

 نکامیو پارکینگ به پایانه زمین مساحت از ای عمده بخش الزم است بنابراین
 .یابد اختصاص

 است، مالکیتی چند بار خرده موسسات بار اینکه به توجه با بار: وانت پارکینگ
 تا کنند می نگهداری مؤسسات انبار در تخلیه و پایانه به ورود از پس آنها را

 به ارب حمل برای گیرند. تحویل را خود بار و کنند مراجعه تدریج به کاال صاحبان
 تهگرف نظر در بار وانت پارکینگ برای پایانه در محلی است الزم نظر مورد محل
 وسیله نقلیه خود کاالی حمل جهت نمایند مراجعه آنجا به کاال صاحبان تا شود
 کنند. تهیه

  ارتباطي مسیرهاي و باز فضاهاي
 و مجموعه در مستقر مختلف های قسمت و عناصر بین ارتباط راریقبر منظور به

 شود. احیطر ارتباطی مسبرهایدر پایانه  باید پارکینگ به هاکامیون دسترسی نیز
 ینا .یابد اختصاص خیابان و معابر بهباید  پایانه زمین مساحت از ایعمده بخش

 قیمنط و کامل یچرخش سیستم که شوند طراحی طوری باید ارتباطی مسیرهای
 آورند. وجود به پایانه اجزای بین را

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

  حرکتي مسیرهاي
 :است زیر هایمسیر شامل باری پایانه سایت در یحرکت مسیرهای

 صورت در خودروها این : رسیده راه از سنگین باري خودروهاي ورود مسیر
 مدت دبلن پارکینگ سمت به سپسمی کنند.  تخلیه بارانداز در را آن بار، داشتن

 هب تمایل صورت در و انتقال می یابند سنگین باری خودروهای جانبی خدمات یا
 کنند. میمنتقل  بار اعالم سالن سمت به آن ها را بارگیری

 پارکینگ از خودروها این :سفر عازم سنگین باري خودروهاي خروج مسیر
 دمی کنن حرکت انبار سمت به بارگیری برای (بار اعالم سالن مجاور) مدت کوتاه

 د.نشو می خارج پایانه از بار توزین عمل و بارگیری از بعد و
 شهر به سبک خودرویی با که سنگین باری )خودروهای رانندگان ورودی مسیر

 از اکسیت یا شخصی نقلیه وسیله با شهر از پایانه کارمندان یا بودند( کرده مراجعه
 آنها باید است پایانه اصلی هایورودی جلوی تا پایانه مجموعه ورودی دروازه

 نقلیه هوسیل که رانندگانی .دنباش داشته سترسید پایانه ختمانسا به مستقیماً
 دبای ،اند گذارده پایانه مدّت بلند هایپارکینگ در سفر از قبل را خود شخصی
 پایانه از جاآن از و باشند داشته دسترسی سواری مدّت بلند هایپارکینگ به بتوانند،
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 تاکسی به بعد درجه در شهری درون اتوبوس به رانندگان دسترسی شوند. خارج
  .(10 )شکل باشد. فراهم باید بالفاصله نیز

  
  تاکسي از شدن پیاده از پس افراد حرکت مسیر -10 شکل

  
 شخصي نقلیّه وسیله و آژانس حرکت مسیر -11 شکل

 

می شوند  وارد شهر از خودروها این :سبک باري خودروي خروج و ورود مسیر
 سمت به نیز پایانه از و خروج بارگیری از پس می کنند. حرکت انبار سمت به و

 د.نکن می حرکت شهر
 همجموع طرّاحی سایت، در پایانه اصلی ساختمان استقرار محلّ که این به توجه با 
 خروج و ورود محل مطالعه به منوط جانمایی این و دهد می قرار الشّعاع تحت را

 گرفت: نظر در باید را زیر معیارهای و اصول ،است سایت از سنگین باری خودروی
 درآن  خروج و بار تخلیّه خطّ مبدأ در سایت به باری سنگین خودروی ورود -

 هب ورود در سنگین باری خودروی طوالنی حرکت زیرا باشد؛ رگیریبا خطّ انتهای
 احداث متضمّن رگیریبا از بعد سایت از خروج در یا ربا تخلیّه از قبل سایت
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 بدون و اشغال و پل( و )تونل روگذر و زیرگذر احداث سایت، در اضافی هایخیابان
 .بود خواهد سایت از هایی بخش گذاردن مصرف

 حرکت نظر از رگیریبا و ربا تخلیّه منظور به سنگین باری خودروی حرکت مسیر -
 شیب بر عمود و گیرد انجام مسطّح سطح در دبای انبارها و سکوها با رابطه در و

 طرّاحی خطّی صورت به انبارها و سکوها بنابراین الزم است باشد زمین طبیعی
و  زمین بشی بر عمود که باشد شکلی به دبای نیز اصلی ساختمان پالن فرم .شوند

 .( 12 )شکل باشد عرض کمترین و طول بیشتریندارای 

 
 زمین شیب بر عمود بنا -12 شکل

 
 ن به طورآ ورودی و اصلی نمای که باشد ای گونه به بنا به رسیدن مسیر کیفیّت -

 باشد. اصلی جادّه از موقعیّت و دید بهترین سمت در سمبلیک و نمادین
 

 
 رایباختصاص یافته  پالن هاسمت  در که باید به ترتیبی باشد ها دسترسی -

 بزرگراه و سریع های جادّه از باری خودروی خروج و ورود ،سنگین باری خودروی
 اختصاص سبک خودروهای به که پالن ها در دیگر سمت در و امکان پذیر باشد ها

 حمل لوسای سایر با و تاکسی ،شخصی نقلیه وسیله با کارمندان و رانندگان دارد،
  د.شون خارج آن از یا وارد پایانه به شهر داخل از عمومی نقل و
 است، کافی سنگین باری خودروی برای خروجی یک و ورودی یک معموال -

 .(13 )شکل است ارجح متر 5/5 تا 5 و متر 5/4 ( مینیممکمینه )

 
 خروجي یا ورودي عرض حداقل -17 شکل
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 ده،ش یاد مسیر سه به هتوج با .است پیاده عابرین دترد یت،اهم قابل دیگر نکته
 ینا به رسیدن برای .باید تفکیک شود سواره از پیاده عابرین شخصی هایمسیر
 از هامسیر کردن جدا جمله: از برد، کار به توانمی مختلفی های روش نیز مهم
 یریکارگبه برقی، رامپ یا و هپل )آسانسور، سطح هم غیر هایمسیر از استفاده ابتدا،

 و سبز فضای یا و نرده دیوار، همچون موانعی یا عالئم ،هامسیر تقاطع در زیرگذر
 هاپایانه به را هاپارکینگ پوشیده، سر هایرویپیاده باید امکان صورت در و ..(.

 .(15و  14های )شکل دننمای صلمت

 
  رو اتومبیل و رو پیاده رو، کامیون مسیرهاي تفکیک -14 شکل

 
  ورودي در تا پاکینگ از هاروي پیاده بودن سرپوشیده -11 شکل

 
 از شدن پیاده محل با فاصله حداقل در باید پایانه اصلی سالن ورودی ورودي:
 حداقل .باشد سرپوشیده المقدور حتّیهمچنین  و شخصی نقلیه وسیله از یا تاکسی
 است متر 6 پایانه هایورودی مقابل در تاکسی از شدن پیاده سکوهای عرض
 .(7 )شکل
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 ورودی محور ضمنا د.نباش متعدد باید هاورودی این ،مراجعین حجم به توجه با
 کهاختصاص یابد  مراجعینی برای است، ترصمشخ و متمایزتر ، کهمرکزی

 .(16 )شکل .را تعیین کنند خود مسیرنیستند از قبل  قادر و اند بالتکلیف
 

  
  نقلیّه وسیله از شدن پیاده هاي محل بودن سرپوشیده -13 شکل

 
 ورودي یک بودن شاخص و هاورودي تعدد -13 شکل

 
 ارتباطات

پایانه  رحط در باید که است مستقیمی ارتباط بار اعالم سالن و بارانداز بین ارتباط
 افرتمس یا تغییر را خود مسیر خواهندمی که مسافرینیمنظور شود. در این صورت 

  د.برون پایانه بار اعالم سالن به کوتاه دسترسی با توانندمی  دهند خود را ادامه
 پایانه اداره و مدیریت
 عالما سالن به آنجا از که باشد داشته قرار ای نقطه در باید پایانه اداره و مدیریت

 .امکان پذیر باشد نظارت بار تخلیه و رگیریبا سکوهای تمام به و بار
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 خودرو نبياج خدمات
 ها-ناساختم این استقرار تموقعی گازوئیل: و بنزین پمپ و واشکار تعمیرگاه، -

 تدم بلند پارکینگ در و گیریبار خط آغاز از قبل و بار هتخلی خط انتهای درباید 
 .(زیر )شکل باشد

 
 رگیريبا سکوي از قبل و تخلیه سکوي از بعد فني خدمات -13 شکل

 
 فیزیکي ریزي برنامه

 پایانه ظرفیت محاسبه
  1 گام

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

  روز در تن13,577 = 5,000,000 × ثابت( )عدد 0.03266 × ثابت( )عدد0.08417
  2 گام

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

  روز در تن9,504 = 0.7 × 13,577
 3 گام

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

 وسیله روز در905=) 15 × 0.7 / (9,504
  4 گام

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

 کنید. محاسبه پایانه در را
  دوره 23 = 45 /60 × 17
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  5 گام

 ارائه برای الزم هایکامیون تعداد الف شهر در نظر مورد پایانه برای فعالیت:
 کنید. محاسبه را ربا انتظار دوره هر به سرویس

  راننده حضور دوره در وسیله 39 = 23 / 905
  6 گام

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

  تن 409 = 39 × 15 × 0.7

 کنید. محاسبه را راننده حضور دوره هر در پایانه در حاضرین تعداد : فعالیت
  نفر78 = 2 × 39

  پایانه عمومي سالن سطح محاسبه

 خروجی( )رانندگان مراجعین حضور فضای 

 فرض با را الف شهر باری پایانه به مراجعین حضور برای الزم سطح فعالیت:
 کنید. محاسبه 20 % ارتباطی ضریب
 نظر در مربع متر 1.9 هاد استاندار براساس ،فضا در نفر هر برای 1الزم فضای سرانه
 شود.می گرفته نظر در دقیقه 30 که فضا در مراجعین حضور دوره. شودمی گرفته

 درنظرگرفته درصد 20 تا 10 بین طراحی الگوی حسب بر که ارتباطی ضریب
 .شودمی

 مترمربع 267 = ( 0.2 + 1 ) × 1.9 ×78 × 45/30
 

                                                           
 فضاهای استانداردهای اساس هر خودرو بربرای هر نفر یا  برای الزم فضای سرانه :سرانه فضای الزم1 

حرکتی آن برای فعالیت مورد نظر اندازه گیری می شود. بر این اساس مساحت الزم برای فعالیت مورد 
 نظر محاسبه می گردد.
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 واحد يادگيری نگهباني
 : نگهباني پودمان بندي بودجه جدول

 

 محتوا رئوس فصل یادگیري واحد جلسه
 آموزش زمان
 عملی نظری

1 

 دوم  نگهبانی پودمان

  ساعت 2  ،نگهبانی اهداف ،نگهبانی ،نگهبان مفهوم ،مقدمه

2 

 طمحی و پایانه نوع با کامل آشنایی ،نگهبان عمومی وظایف
 عینمراج و کارکنان تردد کنترل قبال در نگهبان وظایف ،کار

 ساعت 3 ساعت 2

 و هاساختمان کنترل ،مراجعین با موثر ارتباط برقراری نحوه
 خروج و ورود

 ساعت 3 ساعت 2

7 

 نگهبان عمومی وظایف
 ساعت 4 ساعت 2  ،نقلیه وسایل ،نگهبانی زمان یا محل

 ساعت 2 ساعت 1 گفتار حفاظت ،نگهبان پست تغییر

 ساعت 4 ساعت 3 نگهبانی ساعات اتمام از پس نویسیگزارش 4

1 

 نگهبان عمومی وظایف
 نگهبان اختصاصی وظایف ،هبانینگ عمومی وظایف سایر
 مرزی کاالی و مسافربری پایانه

 ساعت 4 ساعت 1

  ساعت 1 انتظامات مسئول وظایف

3 
 ساعت 4 ساعت 1 ،سارقین شگردهای ،پایانه حساس نقاط بندیتقسیم

 ساعت 4 ساعت 2 نگهبانی موضع ،پایانه به نفوذ هایراه

 ساعت 4 ساعت 3 تهدیدات به موثر واکنش ،گشت حال در نگهبانی 3

3 
 و مرور و عبور کنترل ،گشت و نگهبانی ملزومات و وسایل

 ساعت 4 ساعت 4 بازرسی

  ساعت 2  پایانی ارزشیابی 

 

 مقدمه
ه ب ات که هایی سریال یا و ها فیلم تجربیات از توانید می ابتدا بحث شروع برای
 پسس .کنید استفاده است بوده مهم بسیار نگهبان نقش آنها در و اند دیده حال

 والس نگهبانی مفهوم تعریف مورد در هنرجویان از و شود تشریح نگهبانی مفهوم
 کهاین .دارند برداشتی چه یک هر که شوید می متوجه گویی پاسخ حین در ،شود

 هب هنرجویان بحث .شود گوو  گفت و بحث هستند آشنا چقدر نگهبانی شغل با
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 ،دیگر عبارت به .برسند نگهبانی اهداف به نهایت در که هدایت کنید صورتی
  .شود همراه ها بحث نتایج با نگهبانی اهداف مورد در توضیح

 ایانهپ نگهبان اختصاصی و عمومی وظایف بودن متفاوت دالیل، فعالیت به پاسخ در
 بیان را خود دالیل هنرجویان از یک هر مطرح شود و ،موقعیت و نوع به بسته
 هب توجه با خاتمه در و بنویسد برد وایت در را دالیل هنرجویان از نفر یک .کنند
  .شود بندی جمع مشترك موارد و شده گفته دالیل

 

 به هبست پایانه نگهبان اختصاصي و عمومي وظایف بودن متفاوت دالیل  کالسی فعالیت
  موقعیت و نوع

 اننگهب اختصاصی وظایف اما است یکسان و مشترك ها نگهبان عمومی وظایف
 ایانهپ باری، پایانه از جمله دارند متفاوت های کاربری ها پایانه زیرا است متفاوت

 زا ،افراد بسیاری از مسافری های پایانهدر  .ها سوله مرزی و پایانه مسافربری،
 دقت دبای پایانه این نگهبان براینبنا .کنند می آمد و رفت بزرگسال ات کودك

 هب گویی پاسخ برای باید خود را و باشد داشته افراد آمد و رفت در بیشتری
 وسایل ولی است کمتر افراد آمد و رفت بار پایانه در .آماده کند افراد سواالت

 یبانک نقل و حمل اسناد باری، هایشرکت از تعدادی و ،رانندگان ،باری نقلیه
 ملحباید در خصوص  باری پایانه نگهبان .است پایانهاین  در ( بارنامه مانند)

 هب پاسخگویی آمادگی تارا کسب کند.  الزم اطالعات باری های شرکت و بارها
زم ال که است اطالعاتی نوع ها تفاوت از یکی بنابراین باشد. داشته را سواالت

 هر یک از آن هاست رفتار نوع و پوشش طرز در دیگر تفاوت بداند. نگهبان است
. 

 

 

 ها، پایانه در نگهباني شغل ضرورت و اهمیت دالیل  فعالیت کالسی
 ربیشت و عمومی اماکن کلیه شود. می محسوب مهم مشاغل از در جامعه نگهبانی

 گهبانین شغل خطرات جوانب باید فرد این دارند. نگهبان به نیاز اختصاصی اماکن
و اموال  جان حفظ و امنیت تامین مسئولیت نگهبان باشد، داشته نظر در را

 عهدهبر  خود جان انداختن خطر به با را نگهبانی( مکان به مربوطدیگران )
 فاقیات چه باشد، نگهبان بدون مسکونی مجتمع یکتصور کنید اگر  گیرد.می
 ها، لهلو ترکیدگی از ناشی گرفتگی آب سرقت، جمله از خطراتی وقوعافتد؟ می

 به فردی وجود است. ناپذیر اجتناب طبقه چند ساختمان یک در سوزیآتش
 حوادثیچنین  وقوعو  دهد می خاطر آرامش ساختمان ساکنین به نگهبان عنوان

 های ارگان با حادثه ای سریعا وقوع صورت دررا به حداقل می رساند . نگهبان 
  .را کاهش می دهد ها آسیب میزان ومی گیرد  تماس مربوطه

 یک از بیشتر بسیار خطرات وقوع است عمومی های محل از که ها پایانهدر  
 یزاتتجه نقلیه، وسایلاز  ،یشان کاالها و مردم از است. نگهبان مسکونی مجتمع
آنها حفاظت می کند. و در  غیره و فنی تاسیسات کاال، حمل تجهیزات اداری،

 صدیمتحفاظت و  سیستم متصدی نظیرخطیر از سایر افراد ) اجرای این وظیفه
 ( نیز کمک می گیرد.سوزیآتش حوادث از پیشگیری
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  : نگهباني
 لمیع ))نگهبان(( را به صورت بخواهید داوطلب هنرجویان از ابتدا بحث شروع برای

 را شان نظر نگهبانی اجزای مورد در سپس. کتاب( تعریف از )غیر تعریف کنند
 ازهم چنین  .دهید شرح را کتاب در مطرح شده بندی تقسیم ادامه در بخواهید.

  .سوال کنید نگهبانی و نوبت سر انتظامات، مسئول تفاوت مورد در آنها
 نگهبان وظایف

 یدبخواه هنرجویان از ابتدا ،نگهبان اختصاصی و عمومی وظایف مورد در بحث برای
 را اننگهب وظایف ها مثالآن  از استفاده با سپس و بیاورند مثالی هرکدام برای که

 .کنید تعریف
 به هتوج با ؛( کار محیط و ها پایانه نوع با کامل آشناییاین بخش ) تدریس برای

 سکنید، سپ مطرح را سوال ابتدا ،ها پایانه محیط به نسبت هنرجو، اولیه شناخت
 دهید شرح آن را کتاب در شده گفته موارد و شده داده های پاسخ از استفاده با

 المث بخواهید هنرجویان از اینکه یا بزنید مثال آنها از تعدادی برای است بهتر
 ، از جمله :بزنند

  .ستگوخپاسو  فعال ساعتیچه تا پایانه عمومی روابط واحد بداند باید پایانه نگهبان

 

  نگهبان عمومي وظایف در پایانه کار محیط تاثیر  فعالیت کالسی
ا ر مسکونی مجتمع یک نگهبان تفاوت که بخواهید جویان هنر از بحث در ادامه

 دهند. توضیح، تجاری برج یک نگهبان و اداری برج یک نگهبانبا 
 نند.ک بیان پایانه نگهبان وظایف باره در را خود نظر که بخواهید آنها از سپس
 برخورد به موظف شرایطی چه در نگهبان که دهید توضیح هنرجویان برای

 .استفاده کند  خودو تجهیزات  وسایل از است و می تواند فیزیکی
 

 

 

 کار محیط و پایانه نوع با کامل آشنایی  

 اننگهب یک برای نیاز مورد ذهنی و فیزیکی های ویژگی تا بخواهید هنرجویان از
 ،اطالعات داشتن یاد به و حافظه قدرت که همچنین بیان کند دهند. توضیح را

 گاهآ آنها حافظه قدرت از اینکه برای .نگهبان را در اجرای نقش بسیار کمک کند
 یا دکنی یادداشت تخته روی را اعدادی مثال طور به دهید. ترتیب آزمایشی شوید

 نید.بچی میز روی را وسیله تعدادی یا نمایید تهیه متفاوت های رنگ با کاغذهایی
 نامنظم زمانی مدت از پس و خاطر بسپارند به را آنها که بخواهید آنها از سپس
 نمایند. تکرار اند سپرده خاطر بهرا  آنچه

 یآشنای از طریق نگهبان که بیاورید هایی مثال مختلف های سریال و ها فیلم از
 ار متجاوزین و سارقین است توانسته آنها تردد ساعت و اشخاص رفتار و ظاهر با

 کند. شناسایی
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 نمونه واحد چند داخلی تلفن رقمی 4 های شماره آنها ذهنی بیشتر تمرین برای
 حتوضی برایشان نمایند. تکرار سپس و حفظآن ها را  که بخواهید یسید ووبن را
 دهند. تشخیص را مشکوك فرد یا خودرو یک چگونه که هیدد
 

 مراجعین و کارکنان تردد کنترل قبال در نگهبان وظایف 

 گونهچ شوند، نزدیک چگونه باید مشکوك افراد به که دهید توضیح هنرجویان برای
 نکاتی چه به باید جوو  جست هنگام نمایند و در کنترل را آنها وسایل و ساك
 کنند. دقت

 ار پایانه یا سازمان یکمورد نیاز  حفاظتی مراتب سلسله یک که بخواهید آنها از 
 را کارهایی متفرقه افراد ورود زمان در که بخواهید آنها از سپس دهند. پیشنهاد

 کنند. مرور دهند انجام باید که
 و هستند مراسم یا همایش یک از حفاظت لمسئو کنند تصور تا بخواهید آنها از

در همایش و اهدافشان  مجاز غیر نفرات یا مهاجمین ورود خصوص در را آنها نظر
 نعنوا به را خود وظایفهم  که بخواهید فرضی مثال یک قالب در سپس بپرسید.
 مشخص فردی را که از طرف سازمان برای حراست وظایف کند و هم تبیین نگهبان

 شده است. 
 مراجعین با موثر ارتباط برقراری نحوه 

 یها حرف سقم و صحت بتواند و بگیرد فرا را مقابل شخص بدن زبان باید هنرجو
 در را شناسی روان و اولیه اصول باید همچنین بزند. حدس وی بدن حاالت از را او

 یحت باید تجهیزات از استفاده و فیزیکی برخورد که بداند و بگیرد فرا کالس
 وظایف ،آرامشکند با ایجاد  سعی آن از قبل و یردگ قرار پایانی مراحل در المقدور
 داد. انجام را نگهبانی

 آرام و عصبانی فرد یک با برخورد نحوه سازی شبیه و عملی صورت به هنرجویان
 با برخورد روش هم چنین الزم است نمایند. تمرین عملی صورت به را وی کردن

 .کنند تمریننیز  را کودك یک یا خانم یک
 واندت می ملیتی یا قومیتی مذهبی، جنسی، نژادی، های تفاوت که بداند باید وی

 زمان بعضی در برخوردها از بعضی شود. ناخواسته های درگیری و سوءتفاهم سبب
ممکن است همان برخورد  دیگر مکان و زمان در ولی اند پذیرش قابل ها مکان و ها
 .او شود با فیزیکی درگیری و مخاطب عصبانیت سبب ها
 دهید. توضیح را ها تفاوت این هایی مثال با
 

  يو کردن آرام يها روش و يعصبان فرد یک با برخورد روش  کارگاهی فعالیت
 ضمنرنف دو این از یکیو  بایستند. یکدیگر مقابل در که بخواهید هنرجو دو از

 دعوت تواند می واکنش این دهد. نشان واکنش ، از خودمناسب زمان تشخیص
 بلمقا شخص تهاجم از قبل حمله و پیشدستی یا وی برابر در دفاع آرامش، به

 باشد.
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  کودک یک یا خانم یک با برخورد روش  کارگاهی فعالیت
 از ییک که شود می فرض بایستند. یکدیگر مقابل در که بخواهید هنرجو دو از

 باشند. کودك یا خانم ،نفر دو این
ابل مق فرد ،اسالمی موازین و ادب رعایت ضمن دکن سعی بایدنگهبان فرضی 

 که بداندنگهبان باید  فرد آن تهاجم صورت در اما .نماید دعوت رامشآ به را
هنگام ایفای نقش  در هنرجویان بحث های .است مقررات رعایت و دفاع اولویت

 یتفعال دو این از درستی نتیجه به تا کنید هدایترا  کارگاهی فعالیت دو در
 برسید.

 

 

 
 خروج و ورود و هاساختمان کنترل 

 بخواهیداز آنان  هنرجویان جسمی های توانایی و بدنی فیزیک سنجش برای
  بدوند. مناسب و شده تعیین های زمان در را مشخصی فواصل

 فرار دبای که نفری و دهند تشکیل تیم یک نفر دو هر که است این دیگر آزمایش
 به بخواهید، در نقش دوم نفر از گیرد. آن گاه قرار مشخص فاصله یک در کند

 نماید. دستگیر را وی، نگهبان عنوان
 تجهیزات هک بخواهید نگهبان نفر از توانیدمی باشد ترواقعی سازیشبیه کهاین برای

 نماید. حمل خود با است، پاگیر و دست و سنگین که نیز، را ایمنی
 

  وظایفاجراي  در نگهبان فیزیکي شرایط تاثیر  کالسی فعالیت
 بخواهید ازآنها و دهید نشان هنرجویان به ،متفاوت شخص چند از تصویر چند

 رایطش بدنی فیزیک لحاظ از شخص کدامبرای وظیفه نگهبانی  دهند نشان که
 ار یک هر فیزیکی معایب و ها مزیت بخواهید هنرجویان از .دارند مناسب تری

 زیکفی وزن، سن،اضافه قد، مانند یهای( پارامتربرررسی شاخص ) دهند. توضیح
 باید در این خصوص الزم است و تنفسی و هوازی سیستم قدرت ورزشکاری،

 گیرد. قرار توجه مورد
 

 

 
 نگهبانی زمان یا محل 

 کنید تعیین نگهباندر نقش  هنرجو یک برای را موضع چند توانیدمی تمرین برای
 دنیستن یکدیگر دید در که مواضع این به که بخواهید دیگر هنرجوی چند از و

 صورتی هب کند نگهبانی را مواضع ،مناسب دقت و سرعت با باید نگهبان کنند. نفوذ
 باشد. بینی پیش قابل غیر و نامنظم ،مهاجمین برای بازدید که
 نقلیه وسایل 

 زا باید نگهبان اند و ارزش با تجهیزات دارای که ،هاماشین ، بسیاری ازپایانه در
 .شوندمی پارك هفتگی و روزیشبانه ساعتی، صورتبه، کند مراقبت آنها
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 و ارزش با احتمالی وسایل از فهرستی یکدیگر کمک با که بخواهید هنرجویان از
 یک زا بازدید هنگام در که بگویید آنها به کنند. تهیه ماشین درون از سرقت قابل

 کنند. دقت باید نکاتی چه به ،نیست حاضر آن راننده که زمانی در ،ماشین
 انجام شود، محیط به آن ورود و کاال جاییه جاب منظوربه که ،نقلیه وسایل تردد

، ماشین خروج هنگام در یا ماشین ورود هنگام در مجاز، غیر افراد است ممکن
 و متوقف را ماشین چگونهدر این موارد  که دهید نشان هنرجویان به .نفوذ کنند

 دهش ابالغ هایالعمل دستور براساس نکرد توقف ماشین اگر و کنند بازدیدچگونه 
 ناساج حاوی ماشین اگر که بگویید آنها به کنند. استفاده خود تجهیزات از چگونه

 مافوقی چه از و کنند اطالع کسب اشخاصی چه از باید بود مجاز غیر یا مشکوك
 .نمایند تکلیف کسب

 نگهبان پست تغییر 
 مرینت عمالً افتد می اتفاق نگهبانی پست تغییر حیندر  کهرا  کارهایی باید هنرجو
 .نماید

 را رمزی کلمه که بخواهید آنها از و استفاده کنید هنرجویان نفره دو های گروه از
 لمهک دو نفر دو به .قرار دهند استفاده ، موردتغییر هنگام در اید گفته آنها به که

 دسح که بخواهید آنان از شدند مواجه مشکل این با که هنگامی و بگویید متفاوت
 صورتی در ،بخواهیدن از آنها یچنهم دهند. انجام باید کاری چه لحظه این در بزنند

 نند.ک بیان را ها تفاوت ،نیست دسترس در یا است دسترس در ارتباطی وسایل که
د یا باش دسترس در (دیگری وسیله یا باتوم مانند) تهاجمی وسیله که صورتی در

 .را نیز بیان کنند متفاوت هایواکنش نباشد
 گفتار حفاظت 

 اطالعاتی چه و چیست گفتار حفاظت معنی که دهید توضیح هنرجویان برای
 شوند. می تلقی محرمانه

 هک بدانند باید داد. نفراتی چه به باید را اطالعاتی چه که دهید توضیح آنها برای
 داده دست زیر نفرات به باید اطالعاتی چه و مافوق نفرات به باید اطالعاتی چه

 شود.
 منیتا هستند. شنود قابل همراه تلفن و ثابت تلفن هایتماس که بگویید آنها به

 یدبگو آنها به و کنید گوشزد آنها به را رایانه و (موبایلتلفن همراه ) های افزار نرم
 خطرات کنند. جابجا و نگهداری شده حفاظت صورت به را محرمانه اطالعات که

 شوید. یادآور آنها به ،نگهبان یک برای را اجتماعی های شبکه در حضور
 ندکن انتخاب چگونه را خود همراه تلفن و (ایمیل نامه )رایا رمز که بگویید آنها به
 نرود. سرقت به راحتی به آنها اطالعات تا

 زمان هیچ در فوق موارد همه با وجود رعایت که نمایید گوشزد آنها به نهایت در
 نیست. درصد صد در ایمنی
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  نگهبان رفتاري هاي ویژگي  کالسی فعالیت
 با یگرد تصاویر تعدادی توانید می است آمده کتاب در که تصاویری به توجه با

 از رفتاری هایویژگی کردن مطرح یا نگهبان ،رفتاری های ویژگی موضوع
 داری،امانت صداقت، جمله از ،هاویژگی از فهرستی بخواهید هنرجویان
 پایانه اننگهب شخصیت با متناسب که ،... و قوانین به احترام پذیری، مسئولیت

  کنند. بندیاولویت و تهیه کالس در است،
 هایمجتمع عمومی، هایمکان ) هانگهبان همه اینکه مورد در همچنین
 در باشند داشته را هاویژگی این دبای ( دولتی هایمکان نگهبان یا مسکونی

 شود. گیرینتیجه و بحث کالس

 

 
 نگهبانی ساعات اتمام از پس نویسیگزارش 

 عایبم و مزایا و مقایسه هم با را کتبی و شفاهی تلفنی، گزارش که بخواهید آنها از
 .کنند بیان را یک هر

 حوهن ،نگارش آیینو ضمن مروری بر  کنید تمرین هنرجویان با را نویسی گزارش
 تنریخ سوزی،آتش نمایید. روشن آنها برای را دست زیر و مافوق برای نامه نگارش

 گاز و آب هایلوله ترکیدگی آسانسور، خرابی ارتفاع، از سقوط گرفتگی،برق آوار،
 .از مواردی است که محتوای گزارش وقایع غیرمترقبه را تشکیل می دهند ...و

 روش به باید حادثه شدت و نوع و مافوق مقام پست به بسته ،شفاهی گزارش نحوه
 .شود تمرین متفاوت های

 نامه و گزارش هایی سازمان چه برای باید مختلف حوادث در که بگویید آنها به
 نمایند. دریافت اطالعات هایی سازمان چه از توانند می و کنند تهیه
 تیجهن بخش نوشتن خصوص به و ضمائم و تصاویر از استفاده مقدمه، نوشتن نحوه

 گزارش هایی چه بپرسید آنها از کنید. مرور را آنها است( الزم )اگر گزارش گیری
 شود. می صادر حوادث زمان در صرفاً هایی گزارش چه و تهیه کنند روزانه باید را
 سوزیآتش بروز هنگام در نگهبان وظایف 
 زا است. داده رخ سوزی آتش یک پایانه در کنند تصور که بخواهید هنرجویان از

 و ازگ شیر بستن دارند. عهده بر وظایفی چه لحظه این در بگویند تا بخواهید آنها
  پذیرد. انجام باید نقاطی چه از برق نمودن قطع

 باردار، بانوانکنند و یادآور شوید  کمک افرادی چه به باید بپرسید آنها از
 اولویت در کودکان جسمی و معلولیت یا عضو شکستگی دچار افراد ،سالمندان

  .هستند
 است اموال از تر مهم جان حفاظت همواره که شوید یادآور آنها به را مهم نکتهاین 

 هک بپرسید آنها از بماند. باقی خود وسایل آوری جمع برای محل در نباید کسی و
 رسان کمک نیروهای رسیدن برای چگونه و ینتأم را حادثه محل امنیت چگونه

 ارائه را اطالعات از فهرستی ،هم با صحبت از پس باید هنرجویان .کننداقدام می
 از شود. گزارش و آماده رسان کمک نیروی نوع و حادثه نوع به بسته که دهند
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 ار پایانه نفرات سایر وظایف ،نگهبان در نقش که کنید دعوت هنرجویان از یکی
  نماید. اعالم آنها به حادثه هنگام در

 نگهبان اختصاصی وظایف 
 گهبانن کاال، پایانه مسافربری، پایانه نگهبان کنند تصور که بخواهید هنرجو چند از

 اآنه وظایف ،شان نظر به که بپرسید آنها از دو به دو هستند. ...و انبار ساختمان،
 دارد. یکدیگر با تفاوتی چه
 وقوع از سیم بی یا مداربسته دوربین از استفاده با کنند تصور تا بخواهید آنها از

 موقعیت و نوع به بسته ،بپرسید آنها از .مطلع شده اند ...و دزدی حریق، یک
 .خواهند داشت یمناسب واکنش چه ،خودشان نگهبانی

 
 نگهباني با مسکوني ساختمان نگهبان وظایف هايتفاوت و هاشباهت  کالسی فعالیت

  پایانه
 نگهبان وظایف هایتفاوت و هاشباهت از فهرستی الزم است هنرجویان
 شامل دبای فهرست این کنند ارائه کالس در و تهیه را پایانه نگهبان با ساختمان

 درسی کتاب در .اشدب آنها اختصاصی و عمومی وظایف هایشباهت و هاتفاوت
 هبا این توضیح ک است شده اشاره پایانه نگهبان اختصاصی و عمومی وظایف به

رای شود و بمیتاکید  باشد. یکسان نگهبانان همه برای تواندمی عمومی وظایف
  کنند.گو وو گفت بحث کالس در خودشان هنرجویانگیری نتیجه
 بود. خواهد شما با هابحث هدایت

 

 

 
 

  پرخاشگر یا مشکوک کننده مراجعه با برخورد چگونگي  کالسی فعالیت
 به رجوهن نفر دو انتخاب با نقش ایفای صورت به را فعالیت این توانید می شما

 با توانند می دیگر هنرجویان ،نقش ایفای هنگامدر  دهید. انجام داوطلبانه
 بیان را خود نظرات نمایش پایان در و یادداشت را الزم نکات نمایش مشاهده

 هکنند مراجعه با هم و مشکوك کننده مراجعه با هم ،نقش ایفایدر این  کنند.
 گرپرخاش یا مشکوك افراد با برخورد نحوه و نقش ایفای .برخورد شود پرخاشگر

 هب توانند می هنرجویان ترتیب این به را می طلبد متفاوتی برخورد های روش
 برسند. درستیچنین روش های 

 

 

 
 

  نگهبان یک اختصاصي و عمومي وظایف درباره بحث  کالسی فعالیت
 یاختصاص و عمومی وظایفمربوط به  درسی کتاب مطالب به توجه با ،هنرجویان

 و بحث آنها درباره و دهند قرار بررسی مورد خودشان دیدگاه از را آنها نگهبان،
 کنند. گیری نتیجه
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 است ممنوع نگهبان برای که کارهایی 
 بخواهید سایرین از و دهد شرح را نگهبان یک کارهای که بخواهید هنرجو یک از

 هک قبال به آن هنرجو گفته شود کنند. گوشزد را وی در حین اشتباه کارهای که
  نماید. بیان نامنظم صورت به نیز را نگهبانی حین در اشتباه کارهایبعضی  تعمداً

 آشامیدن و خوردن رادیو، به دادن گوش تلویزیون، دیدن مانند کارهایی مورد در
 با کالس در دهند یا ندهند، انجامآنها  توانندمی نگهبانی هنگام در اینکه و

 نمایید. بحث هنرجویان
 پایانه یک حساس نقاط بندیتقسیم 
 نظرشان به کنند. تهیه پایانه مهم نقاط از فهرستی که بخواهید هنرجویان از

 یتحساس و ها تفاوت چه شونده منفجر یا شونده مشتعل مواد انبار یک نگهبانی
 دارد. مسافری پایانه نگهبانی با های
 نگهبانی موضع و پایانه به نفوذ هایراه 

 
  پایانه یک در نگهباني هايمحل بهترین  کالسی فعالیت

 واضعم بخواهید آنها از و کنید تهیه پایانه از فرضی نقشه یک هنرجویان برای
 که دشو انتخاب طوری مواضع باید کنند. معرفی را خود پیشنهادی نگهبانی
 مقدورال حتی نیز ها پست سایر با و باشد داشته را اختفا و دید میدان حداکثر

 .برقرار کرد چشمی ارتباط بتوان

 

 
  ایمني افزایش براي پیشنهاد و ایمني کمبود میزان بررسي  کارگاهی فعالیت

 بخواهیداز آن ها  و بدهید هنرجویان به ساختمان یک از فرضی نقشه یک
 :دهند، از جمله ارائه آن ایمنی افزایش برای راهکارهایی

 ؛اضطراری تلفن افزودن
 ؛سیم بی کردن اضافه

 ؛تاریک نقاط روشنایی افزایش
 ؛ساختمان بیرون در نورافکن از استفاده
 . ... و بسته مدار دوربین افزودن

 

 

 

 گشت حال در نگهبانی 
 د.بگوین را آنها تفاوت و نندک بیان را موتوری و پیاده گشت تا بخواهید آنها از

 ،نیز گشت و نقل و حمل وسیله عنوان به موتور یا ماشین از زمانی چه در بپرسید
 برای موتوری گشت و کم فواصل برای پیاده گشتتوضیح دهید  شود. می استفاده
 از توان می موتوری گشت در .است نگهبانیمتعدد  نقاط دارای یا زیاد فواصل
  نمود. دهاستفا خودرویی سیم بی یا نورافکن مانند تری سنگین و بیشتر وسایل

 را، ریبیشت ایمنی نکات چه هستند موتوری گشت سوار که زمانی بپرسید آنها از
 تنها که حالی در اگر بپرسید آنها از نمایند. رعایت باید ،پیاده گشت یک به نسبت
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 واکنش باید چگونه ندکن حمله آنها به مهاجم چند و هستند زنی گشت حال در
 سازند. آگاه خطر از رامافوق  چگونه و دهند نشان

 
 تهدیدات به موثر واکنش 

 نمونه یک هر برای کنند تصور تا بخواهید آنها از و آورده جلو به را هنرجو چند
 افتاده اتفاق ...(.و آشوب مجاز، غیر ورود خرابکاری، سرقت،) تهدیدات انواع از ای

 چه در و واکنش موثری نشان می دهند. چه تهدید هر برای بپرسید آنها از است.
 .کنند کمک درخواست همکار یها زمانسایا  مافوق، نفرات از باید هایی زمان
 شخصی دفاع

 (درگیری رخ دادن هر نوع از قبل ،پیرامونی محیط بررسی)
 راگ حتی و نمایید. حفظ را خود آرامش کنید سعی دهد رخ درگیری اینکه از قبل
 و نزاع شروع از مقابل، طرف از عذرخواهی با ید،ه انبود مقصر درگیری بروز در

 .کنید جلوگیری ،لفظی حتی درگیری، ایجاد
 های تکنیک با یا و هستند قدرتمند که آنهایی خصوصه ب افراد، برای کار این

 اقدام که باشید آگاه و بدانید اما ! است دشواری کار هستند، آشنا شخصی دفاع
 ! ندارد خوشی پایان ،و نزاعی درگیری هیچ و ای است عاقالنه و سودمند

  درگیری آغاز از قبل
 استفاده خود اطراف امکانات همه از باید شود می شروع درگیری یک که وقتی
 وسیله یا اسلحه و ابزار این از روشی چه به و ابزاری چه از اینکه از جدا .کنید

 به ،درک فرار چگونه می توان لزوم صورت در بدانید باید ،کنیدمی  استفاده دفاعی
 پنجگانه حواس همه از باید .باشد نفر یک از بیش با شما درگیری اگر خصوص

 به ماش بدن پشت از نور که بایستید طوری همیشه .کنید استفاده خوبی به خود
 نزدیک شما به ندهید اجازه و نکنید پشت مهاجم به گاه هیچ .بتابد جلو سمت
 غافلگیر کند حمله شما به سر پشت از خواست کسی اگر صورت این در .شود

 کنترل ات بگیرید قرار شیشه یک به رو یا آفتاب به پشت توانید می .شد نخواهید
 .باشید داشته خود سر پشت به نسبت بهتری

 .دباش شما دید در مهاجم که یستیدبا طوری و نکنید پشت مهاجم به وجه هیچ به
 دهترسی مهاجم از یا هستید ضعیف شما کند احساس که نکنید رفتار هرگز طوری

 .اید
 کنید حفظ مهاجم فرد از را خود فاصله

 حریف اگر در این صورت .کنید حفظ حریف از را فاصله حداقل باید درگیری هر در
 یک .داشت خواهید کافی فرصت خود از دفاع برای باشد داشته سرد سالح شما

 اندازه به باید بزند ضربه شما به بخواهد شما حریف اگر : ))دارد وجود ساده قانون
 هک معناست این به باشید خارج آنها دسترس از اگر ((.باشد نزدیک شما به کافی
 از کامال توانید نمی اگر حتی کنید سعی .بزنند ضربه شما به توانند نمی آنها

 امان در او دست یک از حداقل که گیرید قرار ای گونه به ،شوید خارج او دسترس
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 قرار او نارک کنید سعی گیرید قرار او مقابل در اینکه جای به توانید می مثالً باشید
 اشیدب داشته خاطر به .هستید مسلط او به دست دو هر با شما که حالی در ،گیرید

 به .بگیرید باال را خود دستان .باشند مانع یک خودشان مقابل در توانند می آنها
 .نمایید حائل چیزی حریف و خود بین کنید سعی حال هر

 نباید ،شوید نزدیک خیلی نباید که طور همان ،خوردن چاقو از جلوگیری برای
 دتوانی می تر تحرا باشید نزدیک کافی اندازه به اگر چون .شوید دور هم خیلی
 یک اندازه هب گرفتن فاصله موقعیت بهترین .کنید کنترل را او بکس پنجه یا چاقو

 .است دست
 .باشید خونسرد

 تر امآر چه هر .بکشید عمیق نفس و باشید آرام و خونسرد توانید می که جایی تا
 و شود می تر سخت شما به زدن ضربه و داشت خواهید بیشتری تمرکز باشید

 .بود خواهد کمتر شما مصدومیت احتمال
 باشید داشته نظر زیر را خود حریف حرکات
 و زدن ضربه .باشید داشته نظر مد را خود حریف های جاییه جاب و حرکات
 ماش به بتواند راحتتر او شود می باعث و کند می کمک حریف به گارد بازکردن

 ردک حمله در این صورت اگر کنید تمرکز او حرکات روی بنابراین .برساند آسیب
 نرژیا کمترین با توانید می و گرفت خواهد قرار شما دستان در او پذیر آسیب نقاط

 .بگیرید را نتیجه بیشترین
  کنید حفظ را خود تعادل
 خود پاهای روی حال هر در و کنید حفظ را خود تعادل باید فرار و درگیری هنگام

 خم را خود های زانو کمی کنید باز شانه عرض اندازه به را خود پاهای .بایستید
 سیارب تواند می است فیزیکی درگیری حال در که کسی برای خوردن زمین .کنید

 لیلد هر به اگر ولی .باشد داشته سرد اسلحه مهاجم اگر خصوص به باشد خطرناك
 .نمایید حفظ را خود فاصله و شوید بلند ممکن زمان کمترین در خوردید زمین
  بدن در حساس مهم مراکز

 بینی و گوش ،گاه گیج ،چشم شامل صورت ناحیه در حساس و مهم های قسمت
 توجه نقاط این به کنیم سعی که دانست را نکته این باید شخصی دفاع در .است

 مزاحمان دست از را خود بتوانیم ،مناسب زمان در ضربه زدن با تا باشیم داشته
 .کنیم رها را خود و خالص

 .زنیدب ضربه (…و معده زیر عصبی ناحیه شکم، پهلو، گردن، صورت،) نرم نقاط به
 به ربهض .کنید گیر زمین موقتا را او تا داشت خواهید را شانس این ترتیب این به

شدیدا  و شود تار و تیره مهاجم چشمان دربرابر چیز همه شود می سبب بینی
 .احساس درد کند

 تید،هس او دستان دسترس در یا افتید می گیر مقابل طرف دستان در که هنگامی
 زانو، شتپ زانو، ساق، به باید شما پای های ضربه.  کنید استفاده پایین های لگد از
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 چون نکنید وارد زانو از باالتر به را خود ضربات.  شود وارد پا قوزك و ساق عضالت
 .گرفت خواهند را شما پای آنها زیاد احتمال به
 محکمی استخوان دارای افراد پیشانی .بزنید ضربه مهاجم فرد صورت به سر با

 هاجمم صورت یا بینی به توانید می .است مناسب بسیار زدن ضربه برای که است
 از اریبسی که است ای ضربه این .بزنید ضربه است ایستاده شما مقابل که شروری
 ستا ممکن حریف گاه گیچ به ضربه باشید مراقب .نیستند آماده آن برای مبارزان

 .شود ختم او مرگ به
 او تعادل یا بیندازید زمین روی را او توانید می دادن خالی جا و حمله ضد یک در
 قوی بسیار شما حریف اگر حتی .بگیرید اختیار در را او گردن و بزنید هم به را

 .درآورید زانو به را او توانید می روش این به باشد
 ماش به که را کسی اولین معطلی بدون ،کنید می مبارزه نفر یک از بیش با اگر

 اندهم باز حرکت از یا افتاده زمین روی که وقتی ،کنید گیر زمین شود می نزدیک
 هبقی ،شرور مهاجم یک ساختن مغلوب ،مواقع برخی کنید فرار معطلی بدون ،است
 .دارد می باز شما به حمله از را آنها

 از: دعبارت ان بسپارید خاطر به باید که را نکاتی
 

   
 ایستادن روش  دست کف با ضربه  زانو با ضربه

   
  آرنج با ضربه  ران کشاله به ضربه مشت از استفاده با ضربه

 1 شکل
 نمودن جوو  جست روش

 نمایند. تمرین را مشکوك فرد نمودن جوو  جست عملی روش باید هنرجویان
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 ایستاده جويو  جست -2 شکل

 

 
 دیواري جويو  تجس -7 شکل
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 زانو روي جويو  جست -4 شکل

 

 
 درازکش حالت در جوو  جست -1 شکل
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 گشت و نگهباني ملزومات و وسایل
 

  آن از استفاده و بدن پذیر آسیب نقاط شناخت باتوم، گرفتن روش  کارگاهی فعالیت
 این فاعد و حمله شیوه کنید. مقایسه تونفا با را باتوم عملی صورت به کالس در
 اب مهاجم فرد نمودن دستگیر و دفاع حمله، روش دارد. تفاوت هم با وسیله دو

  ید.نمای تمرین عملی صورت به و نفره تک صورت به را تجهیزات این از هریک

  
  فشاري نقاط به ضربه  مهاجم سالح خلع

  
 شخص کنترل  مهاجم فرد کنترل

 3 شکل

 ایشآزم یک در کنید سعی آنها مرور و شخصی حفاظت های تکنیک از استفاده با
 همراه تجهیزات از استفاده با یا و کنید خارج مهاجم دست از را سرد سالح عملی

 نمایید. سالح خلع را وی ،نگهبان

 
 3 شکل
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 ضربه برای نقاط این از توانمی که دارد خود بدن در حساسی نقاط شخصی هر
 نمود. استفاده زدن

 
 زد ضربه به آنها باتوم با نباید که مناطقي -3 شکل

 
 زد ضربهبه آنها  باتوم با توانمي که مناطقي -9 شکل
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  بدن پذیر آسیب نقاط -10 شکل

 بدن پشت
 

  کتف پشت -16

  کلیه -17 

  دنبالچه – 18
 زانو پشت -19

 پا ساق عضالت -20
 پا مچ تاندون -21
  قوزك استخوان-22

 

  بدن جلوی
 
  باال ترقوه -1

  شانه -2

  بازو جلوی -3
  دنده -4
 جناغ سینه -5
 آرنج داخلی سطح -6

  ساعد -7
  دست -8

  ران کشاله -9

  ران -10

  زانو کاسه -11

 پا ساق سمت - 12
 پا ساق -13
  پا مچ جلوی -14
 پا انگشتان -15
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 دارد: وجود بند دست زدن برای روش چهار
 مقاومت وجود احتمال بینی پیش-1

 

 
 11 شکل

 تدس یندفرا مهاجم که زمانی بزنید. دستبند پشت از المقدور حتی کنید سعی
 کند می کمتری مقاوت نبیند را زدن بند
 

 
 12 شکل
 

 کنید. حفظ را خود تعادل کنید سعی حالت این در
 

 
 17 شکل
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 :است زیر صورت به بند دست حمل صحیح روش
 

 
 14شکل 

 پشت: از بند دست زدن-2
 تا دباش شده قفل کمر پشت در ها دست انگشتان و هم به رو ها دست پشت باید

 باشد کمتر مقاومت میزان

 
 11 شکل

 ها دست پشت که صورتی به ،بیاورد پشت به را ها دست بخواهید شخص از باید
 باشند. باز دعا حالت مانند ،انگشتان و کنند لمس را همدیگر

 

  
 13شکل 
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 شخص مچ روی را بند دست کمان و بگیرید را شخص چپ مچ باید حالت این در
 .دهید فشار

 

  
 13 شکل

 وهید د فشار شخص راست مچ روی را بند دست دیگر بخش کمان قسمت سپس
 بسته محکم حد از یشب بند دست که مواظب باشید کنید. محکم را بند دست
 نشود.

 
 13 شکل

 سر باالی از بند دست زدن-3
 کند. قفل هم در را دست انگشتان و دهد قرار سر پشت را ها دست باید شخص

 شود. انجام نشسته یا ایستاده حالت در تواند می زدن بند دست روش این
 

 
 19 شکل
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 ندب دست کمان،او چپ دست مچبگیرید و ضمن گرفتن  قرار وی پشت در سپس
 تحرک از جلوگیری برای توانید می ببندید. را بند دست و هیدد فشار آن روی را

 دهید. ارقر او زانوی پشت را خود او زانوی ،وی
 

 
 20 شکل

 این رد بیاورید. او پشت به ای دایره حرکت یک با اید زده بند دست که را دستی
 باشد. سر روی کماکان باید دیگر دست حالت

 

 
 21 شکل

 
 ارید.بفش هم سمت به را دست دو و بیاورید وی کمر پشت به را دیگر دست سپس

 باشد. بیرون سمت به باید ها دست کف حالت این در
 جلو از بند دست زدن-4

 دست حرکت مشکل و معلولیت که کسانی یا باردار هایخانم برای زدن دستبند به
 به را هادست و بگیرید را دست دو مچ حالت این در .باشد جلو از است الزم دارند

 بچسبند. هم به دست دو کوچک انگشتان که صورتی به ،کنید نزدیک هم
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 22شکل 

 کار همین آن از بعد و دهید فشار چپ سمت مچ روی را بند دست کمان سپس
 دهید. انجام راست دست مچ روی را
 

  
 27 شکل

 

 که شخصي حمل و خاطي شخص به بند دست زدن متفاوت هاي روش  کارگاهی فعالیت
  شده زده بند دست

 روش عملی صورت به توانید با کمک گرفتن از افراد خبرهمی بخش این در
 دبن دست شخص حمل روش ،آن نمودن بسته و باز روش دستبند، از استفاده

 .کنند تمرینهنرجویان  را شده زده
 یدگیرسآسیب سبب محکم بسیار صورت به آن بستن و بنددست از استفاده

 .ندکجلوگیری می وی بدن مختلف نقاط به رسانیخون از و شودمی شخص به
 

 

 

 تمرین و کارگاهی عملی صورت به را آوراشک گاز از استفاده نحوه باید هنرجو
 وهنحهم چنین  کرد. استفاده وسیله این از توانمی زمانی چه در بداند باید .نماید

 بداند باید هنرجو شود. تمرین مختلف فواصل در مهاجم فرد به آن نمودن اسپری
 کند. خنثی را آور اشک گاز اثرات چگونه که
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 رایب تواند می ولی باشد دفاعی حل راه یک تواند می چند هر ((شوکر)) از استفاده
 بهتر اشد.ب کشنده ،کندمی کار ریتبا با قلبشان یا و دارند قلبی ناراحتی که افرادی

 اب تا هنر جویان شود تنظیم ،شدت میزان کمترینبا کارگاه در وسیله این است
 کنند. درك را آن تاثیر بتوانند ،کوچک تماس یک

 
 فرستادن روش و آن با دفاع روش یک، هر هاي قابلیت قوه، چراغ انواع  کارگاهی فعالیت

  قوه چراغ با پیام
 نتمری را بلند دسته های قوه چراغ مانند تجهیزاتی با دفاع روش باید هنرجو

 بهند و آژیر و سوت حاوی امروزی پیشرفته قوهای چراغ انواع از بعضی کند.
 می افزایش دفاع حالت برای آنها دسته طول و دنشو می فعال دستی صورت

 یابد.
 

 

 

 
 

 24 شکل

 دی ای ال( المپ)نور تا بچرخانید
 شود زوم ان روی و بزرگ

 سانتی متر 10قابل افزایش تا 
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 21 شکل

 بعضی و دارند هجومی حالت نیز امروزی پیشرفته هایه قو چراغ انواع از بعضی
 مختلف های پیغام فرستادن و دیداری رسانی اطالع نحوه .هستند شوکر حاوی نیز
 با نور کردن زوم روش باید هنرجو شود. تمرین عملی صورت به باید قوه چراغ با

 نماید. تمرین عملی صورت به را امروزی پیشرفته هایه قو چراغ
 (S.O.S) اس . کمک سیگنال

 شده شناخته عالمت بهترین( Save Our Soulsیا  S O Sاین سیگنال ) 
 داشته آشنایی(  (S O S با باید شخصی هر است. المللیبین بحرانی وضعیت

 که کدی کرد. منتقل بصری و صوتی روش هر با توانمی را عالمت این باشد.
 :است صورت این به دارد وجود عالمت این ارسال برای

 
 کوتاه عالمت سه - بلند عالمت سه - کوتاه عالمت سه

 23شکل 
  

 استفاده با رسانیاطالع روش و هم چنین تجهیزات سایر با کار نحوهد هنر جو بای 
 .نماید تمرین به صورت عملی را (خودرویی و دستی) سیم بی از
 
 
 
 
 
 
 

 سانتی متر 42تا سانتی متر  32قابل تنظیم از 
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 و م؛یسيب برد امتحان فرکانس، یینتع استفاده، روش یم،سيب انواع  کارگاهی فعالیت
 مختلف. نقاط در یزنو لحاظ از دستگاه بررسي

 دستگاه یک است، گیرنده تنها که ،رادیو برخالف که است رادیو نوع یک سیمبی
 صورت به هم و دستی صورت به هم ،سیمبی .است دوطرفه گیرنده-فرستنده

 واکی آن دستی گونهبه .است دسترس در (ثابت مکاندر  یا خودرو در) ثابت
 (push to talk) دکمه یک دادن فشار با که گویند،می (walkie-talki) تاکی
 ،است متفاوت سیم بی هایدستگاه کار فرکانس .دوشمی آماده مکالمه جهت

 470-400 و (VHF)مگاهرتز 174-136 از آنها پرکاربردترین اما
 بستگی آن خروجی قدرت به بیسیم دستگاه یک برد .است (UHF)مگاهرتز

 .است تاثیرگذار هادستگاه این برد بر محیطی عوامل و دارد
 به شرح زیرند:  مختلفی انواع دارای سیم بی رادیوهای

 معمولی دستی هایسیم بی -1
 )گاز ضد) اس آی دستی هایسیم بی -2
 )ایکس ای) انفجار ضد دستی هایسیم بی -3
 خودروی  های سیم بی -4
 .دریایی های سیم بی-5

 ،الدیجیت های سیم بی .شوند می ارائه آنالوگ و دیجیتال مد دو در ها سیم بی
 این اجرای برای .دارند را دیجیتال و آنالوگ مد دو در ریزی برنامه قابلیت با

 موجود یتاک واکی دستگاه یک یا سیم بی دستگاه یک کارگاه در باید فعالیت
 باشد.
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 پايانه نگهبانيارزشيابي شايستگي 
 شرح کار:

مربوط به پالن را تعیین  نقاط کور با ارائه پالن های تهیه شده توسط هنرآموز، هنرجویان نقاط حساس و هنرستان: -1
 نمایند.

 نمایند.با توجه به پالن ارائه شده محل مناسب نگهبانی و نصب دوربین را تعیین 

ا انجام مراحل الزم ب -محیط پایانه: هنرجو متناسب با محل نگهبانی تجهیزات امنیتی و حفاظتی را انتخاب نماید.  -2
انتخاب نوع گشت )پیاده و موتوری( متناسب با شرایط محل منتخب  -فرض تغییر شیفت کاری در گروه های دو نفره. 

 هنرآموز و تعیین نقاط ضعف در این مرحله.

دریافت نمونه گزارشات از اتاق مونیتورینگ در شرایط مختلف  -تعیین نقاط ضعف نگهبانی محل منتخب هنرآموز 
 بحرانی و رسیدگی و پاسخگویی به آنها با استفاده از تجهیزات نگهبانی و حفاظتی. 

 استاندارد عملکرد: 
 تفاده از تجهیزات نگهبانی و حفاظتیتأمین امنیت محیط کار بر اساس دستورالعمل تعیین شده پایانه با اس

عیین شرایط ت -تجهیزات در اختیار  -دستورالعمل تعیین شده پایانه و شرح وظایف نگهبان  -کتاب درسی  شاخص ها:
 شده توسط هنرآموز.

 شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
  های مسافربریاز پایانهمحیط یکی  -2محیط هنرستان -1محل برگزاری آزمون: در دو مرحله شرایط: 

اخذ آزمون به صورت انفرادی و در بعضی موارد  -دقیقه.  60آموز و برای هر مرحله مدت آزمون: به ازای هر دانش
 های دو نفرهگروه

 نمونه گزارش اتاق کنترل و مونیتورینگ در اختیار باشد. -ابزار و تجهیزات: تجیهزات امنیتی و حفاظتی در اختیار باشد. 

 ائه پالن های آماده از فضاهای فرضی پایانه توسط مربیار

 معیار شایستگی:

 نمره هنرجو  3حداقل نمره قبولی از  مرحله کار ردیف

  2 بکارگیری تجهیزات امنیتی و حفاظتی و تامین امنیت محیط 1

  2 دریافت گزارش از اتاق کنترل و رسیدگی و پاسخگوئی به آنها 2

  2 امنیتی و حفاظتیانتخاب تجهیزات  3

  1 تشخیص نقاط ضعف در شرایط مختلف 4

 شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:

کار را با رعایت اصول اخالقی و  -2 پاسخگویی و ارائه واکنش مناسب -1
مسئولیت انجام -4 رعایت آداب اجتماعی -3 صداقت و احترام انجام دهد.

 -5 بر عهده می گیرد و وظایف خود را به موقع انجام دهد. کار خود را
 کارهای انجام شده را مستند کند.

2 

 

 * میانگین نمرات

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

  



  

 34 

 
 



  . متصدي خدمات آتش نشاني

 31 

 
 

  
 
 
 
 

  

 3فصل 

  خدمات آتش نشانيمتصدی 



  

 33 

  خدمات آتش نشانيمتصدی واحد يادگيری 
 حریق ياطفا بندي بودجه جدول

 

 واحد جلسه
 محتوا رئوس فصل یادگیري

 زمان
 عملی نظری

1 

 متصدی
 های سیستم
  حریق اطفای

 سوم

 فعالیت حریق منابع ،حریق ،آن های فعالیت ،مقدمه
  کارگاهی

3 5 

2 
 0 2  حریق با مرتبط تعاریف

 6 0 3و2 کارگاهی فعالیت

7 
 زا پیشگیری برای پایانه در مناسب انبارداری و داری نگه

  حریق
1 0 

 7 0 4 کارگاهی فعالیت 

4 
 های فعالیت ،حریق اطفا های روش ،احتراق مراحل
  آن های روش و حریق انواع ،کالسی

4 0 

 4 0 7و6و5 کارگاهی های فعالیت

1 
  2  دستی های کننده خاموش انواع ،حریق اطفای تجهیزات

 6  10 و 9 و 8 کارگاهی های فعالیت

3 

 در مهم نکات ،ها کننده خاموش از استفاده العمل دستور
  باکس فایر ،دستی هایه کنند خاموش کارگیری به

2 0 

 6 0 13و12 کارگاهی فعالیت

3 

 و بارگیری ،خودرو گرفتن آتش هنگام ایمنی اقدامات
  گیر آتش مواد تخلیه

2  

 6  15 و 14 کارگاهی های فعالیت

3 
  2  ایمن تجمع نقاط ،ایمنی عالئم ،حریق اعالم سیستم

 6  21 ،20 ،19 ،18 ،17 ،16 کارگاهی های فعالیت
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 مقدمه

 در فرار و حریق اطفای تجهیزات آتش، ایجاد عوامل آتش، انواع پودمان این در
 این اتمام از پس و آموزش داده می شود. هنرجویان به را ،خطر زمان اقدامات
 کافی آشنایی آنها مهار های راه و حریق انواع با هنرجویان داریم انتظار پودمان
 باشند. داشته

 
 .  شودمي حریق موجب که منزل داخل وسایل از ناصحیح استفاده  کالسی فعالیت

 دد:پیونمی وقوعه ب زیر عوامل اثر در معموال ،منازل داخل هایحریق
 پریز یک از انشعاب چندین از استفاده 

 برقی تجهیزات از حد از بیش استفاده 

 گازی یا نفتی بخاری مانند گرمایشی وسایل نشتی 

 گرمایشی تجهیزات صحیحغیر نصب 

 منزل در گیر آتش مواد و وسایل اشتباه دارینگه . 
 

 

 
 پایانه یک در حریق دالیل  کالسی فعالیت

 :است به عالوه منازل در حریق دالیل شبیه هاپایانه در حریق دالیل
 خودروها در فنی نقص 

 در خودرو یا پایانه در غیرمجاز تعمیرات 

 ( باشد سوزی آتش دالیل از تواندمی) که  خرابکاری 

 زا آتش مواد غیرمجاز نگهداشت 

 دخانیات استعمال 

 نامناسب محلی در زا آتش وسایل داری نگه و دپو.  
 

 

 
 است: ضروري ذیل دالیل به حریق اطفاي متصدي از استفاده  کالسی فعالیت

 کار محیط بودن ایمن از اطمینان و کاری شرایط بررسی 

 ایمنی هایدستورالعمل صحیح اجرای از اطمینان 

 ایمنی تجهیزات بودن کاره ب آمده از اطمینان  

 نشانی آتش و ایمنی مانورهای اجرای و طراحی 

 نفرات سایر به ایمنی های آموزش اجرای 

 سوزی آتش بروز صورت در حریق فرماندهی. 
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 آتش اصلي چهارعامل  کالسی فعالیت
 از: ندا عبارت هرم اضالع روی کبریت گرفتن آتش اصلی عامل چهار
 در سوختی زنجیره و اصطکاك ایجاد اثر در حرارت هوا، سوختنی، ماده یا چوب

 گوگرد واکنش اثر
 

 

 

 آموزش محل یا کارگاه در حریق ایجاد محتمل عوامل از فهرستي  کالسی فعالیت
 فهرست پایانه و منزل داخل در حریق دالیل فعالیت پاسخ در محتمل عوامل

 وردم در یا و داد ارائه کالس در اسالید صورت به یا توان می را آن نتایج و شود
 واست  حرارت و نور با همراه شده ذکر آزمایش د.کر گو و گفت و بحث آن

 افتد. می اتفاق سریع بسیار
 

 

 
 و اشتعال دماي مفهوم ،نفتالین و گازوئیل کمي بسیار مقدار بررسي  کالسی فعالیت

 احتراق
 بسیار نفتالین و بنزین خصوص در فوق آزمایش اشتعال: دمای آزمایش

 ورهک نفت و گازوئیل مانند یمواد گردند.می مشتعل سرعت به است و خطرناك
 ند.گردنمی خاموش راحتی به نیز مواد همین ولی د،شوننمی مشتعل راحتی به
 

 

 
 فسفر مانند اي ماده از کمي بسیار مقدار اشتعالي خود دماي  کالسی فعالیت

 سرعت به محیط دمای در شوند، می داری نگه نفت در معموال که مواد برخی
 سرعت به آزاد هوای در که است موادی جزو فسفر گردند.می مشتعل و اکسیده
 حرارت به نیاز بدون و طبیعی حالت در مواد این .شود می مشتعل و هاکسید

 مانند مواد برخی یادآوری می شود گردند. می مشتعل خودی خودبه صورت به
 دارد. وجود خودی خودبه سوزی آتش احتمال گرم هوای شرایط در خشک کاه
 

 

 
 گردد: رعایت انبارداري درمواردي که الزم است   کالسی فعالیت

 تعالاش قابل مواد دونبای کنند انبار هم کنار در را مشابه مواد دبای انبار در 
 .کرد انبار هم با را عادی و

 ینماش و افراد خروج و ورود برای مانعی که شوند انبار نحوی به دبای وسایل 
 نگردد. آالت

 و گرد کاالهای رفتن در و سرخوردن از جلوگیری برای الزم تمهیدات 
 کنید. استفاده گوه از بگیرید.مثال نظر در حلقوی
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   کار هب را سازنده توصیه وسایل، و کاال داریهنگ و انبارداری هنگام همیشه 
 گیرند.

 ه وجود داشت کاره ب آماده و کافی تعداد به نشانی آتش تجهیزات انبارها در
 .باشد

 یانبارهای در باید اشتعال قابل خطرناك مایعات محتوی ظروف یا هابشکه 
 باشد: زیر مشخصات دارای که شود نگهداری

o باشد. شده ساخته نسوز مصالح از انبار سقف و بدنه و کف 

o شود. انبار خنکی محل در باید خطرناك مواد محتوی هایبشکه  

o مایعات از مجدد کردن پر منظور به که را خالی ظروف یا هابشکه 
 .کرد مجزا خالی های بشکه از باید کنندمی انبار خطرناك

o زم ال دارند، انفجار و اشتعال قابلیت مواد این بخارات اینکه دلیل به
 باید تهویه این باشد. مناسب تهویه دارای مواد این نمودن انبار محل است

 نوع ازباید  معموال و ودش گرفته نظر در انبار ساخت حیندر  طراح توسط
 به ربوطم الکتریکی مقررات به دبای تهویه انتخاب در گردد. انتخاب مکانیکی

 نمود. توجه اشتعال قابل مواد

 

 

 
  است. شدهحذف حریق هرم ضلع کدام زیر، موارد از یک هر در  کالسی فعالیت

 
 1جدول 

 سوخت گرما اکسیژن 
 ،کبریت سایش با و است شده خیس کبریت جعبه
 شود.نمی ایجاد شعله

 است. شده حذف حرارت یا اصطکاك -

   

 در باید شویم می خارج گرفته آتش اقات از که زمانی
 .ببندیم خود سر پشت را
 گردد. می حذف اکسیژن یا هوا -

   

 خاموش شعله ،ششدن آب و شمع شدن تمام با
 شود.می

 گردید. حذف سوختنی مواد -

   

 را او است گرفته آتش که کسی حریق اطفای برای
 .اندازیم می او روی پتویی و می خوابانیم زمین روی

 است. گردیده حذف اکسیژن یا هوا -
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 رب سوزي آتش بندي طبقه تفاوت ،اینترنت در جوو  جست از استفاده با  کالسی فعالیت
  استاندارد و اروپایي استاندارد مبناي

 شده باالذکر در آنچه شبیه بندی طبقه IPS 360 در یا NFPA 10، 11، 15 در
 گردد. می یافت است

 

 

 
 پرتاب دادن نشان و آهن پودر کمي زدن آتش با حریق، نوع دادن نشان  کالسی فعالیت

 آتش توسعه و سوختن از حاصل هايگدازه
-یم شده استفاده آهن پودر از اینکه دلیل به واست  فلزات حریق ،حریق نوع

 حریق ایمنی نکات به آزمایش این در گفت. نیز جامد مواد حریق آن به توان
 خالی اشتعال قابل مواد از باید مکاناال حتی آزمایش محل و نمود توجه دبای

 تصور آزمایش این هنرستان نشانی آتش نیروهای حضور در است بهتر گردد.
 پذیرد.

 

 

 
  ها کننده خاموش انواع از استفاده با ،جامدات آتش نمودن خاموش  کارگاهی فعالیت

 به رسیدنخاموش نمودن آتش جامدات، با استفاده از انواع خاموش کننده ها 
  نیست. مناسب جامدات حریق برای ای کننده خاموش هر که نتیجه این

 به قادر هاکننده خاموش انواع شود مشخص که است این آزمایش این از هدف
ه ب شده خاموش جامدات آتش مدتی از بعد ولی ،هستند آتش نمودن خاموش

 بآ فقط و گردند می مشتعل دوباره آب غیر به هاکننده خاموش سایر وسیله
 .است آتش نوع این کامل نمودن خاموش به قادر

 

 

 

  مایعات حریق نمودن خاموش  کارگاهی فعالیت
 مایعات آتش کننده خاموش ماده بهترین که است این هدف آزمایش این در

 ،است آتش آنها سطح در که هنگامی و ندسوز سطحی مایعات شود. شناسایی
 نمود. استفاده از آن حتی و برداشت مایع آن ها می توان پایین از
 

 

 

 ؟ شود نمي استفاده آب از نفتي مایعات حریقاطفاي  در چرا  کالسی فعالیت
 لقاب مایعات روی بهآب  پاشیدن هنگام در تبخیر هنگام آب حجم افزایشزیرا 

 دنش پرتاب باعث ، حجم تبخیر افزایش می یابد وروغن یا نفت مثل اشتعال
  شود. می گسترده تر حریق و می گردد آن پاشش و انفجار ایجاد مایعات،

 
 
 

ف
ع
ا

ل
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 خاموش و خانگي، مایعات کپسول از استفاده با گازي حریق ایجاد  کارگاهی فعالیت
  نشاني آتش کپسول از استفاده با آن نمودن

 در مورد این ،است گاز کامل قطع ،وسیله بهترین گازها نمودن خاموش برای
 شود.می تجربه باال آزمایش

 

 

 
 اه کننده خاموش نوع چه از استفاده شیمیایي، مواد انبار هايپایانه در  کالسی فعالیت

  شود؟ مي پیشنهاد عالئمي و
 یمیاییش خشک پودراز  یا نشانی آتش فوم از دبای شیمیایی، مواد انبار پایانه در

 ونههرگ ایجاد و دخانیات استعمالممنوع بودن  آن ایمنی عالئم و .شود استفاده
 .است محیط این در جرقه

 

 
 وصل برق جریان هنوز یعنی، ،باشد الکتریکی( )منشا الکتریسیته از ناشی که آتشی

 قبر تابلوهای کامپیوتر، ژنراتورها، همچون برقی وسایل سوزی آتش شامل است و
 کشی سیم ازنکردن  استفاده اثر دراین آتش سوزی  است ممکن که می شود. ...و

 و آید وجود به هادستگاه برق جریان مسیر در مناسب فیوزهای و برق استاندارد
 خطر دیگر و سوزاندمی که معمولی سوزی آتش خطر یکی :دارد خطر دو

 ودنب حساس علت به .افراد می انجامد مرگ به شود، دقتی بی اگر که الکتریسیته
 برق از تا باشد برق جریان عایق خود باید کننده خاموش ها،دستگاه برق جریان

 عموق در و شود جلوگیری هستند، آتش کردن خاموش مشغول که افرادی گرفتگی
 نرساند. آسیب برقی وسیله و دستگاه به المقدورحتی استفاده

 است: زیر شرح به آن با مبارزه چگونگی
 هک وسائلی یا کابل قطع هم چنین ژنراتور کنتور و کلید، از برق جریان قطع .1

 توانندمی را ولت هزار چهار تا که دارد وجود هایی)دستکش نباشند خطرناك
 حرارت در دقیقه دویکی  شودمی که هستند یهاینیز لباس و کنند تحمل
 از هاانسان نجات برای. این چاره اندیشی ها نمود آمد و رفت درجه 1500
 .(است حریق صحنه

 و می شود پر مایع، صورت به و است عایق گازی که 2CO گاز حاوی کپسول .2
 خصوص این در کننده خاموش بهترین است، گاز صورت به شدن خارج از پس

 است.

 جای به در آن یعنی شوند،می ترکیب CH)4( متان با که هاهالوژناستفاده از  .3
 بروموکلرودیهمچنین  گیرد.می قرار فلوئور دو و کلر یک برم، یک ،H تا چهار
 است عایق C.T.C که دیگر هایفرمولنیز  و است E.C.B همان که متان فلور

 سمی شدیدا و گران آن )قیمت کند.می فسژن گاز تولید حرارت مقابل در و
 .( است

) و آلودگی نیز ایجاد  پوشاندمی را آنها روی نازکی قشر مانندکه  خشک پودر .4
 .می کند( 
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 پایانه در یک هر نصب محل و ها کننده خاموش انواع بررسي   کارگاهی فعالیت

 هب یا و ندارند کننده خاموش که نقاطي از فهرستي دقیق بررسي 
 نیست کافي تعدادشان شما نظر

 تعداد و ددگر می تعیین کننده خاموش نوع چیست انبار کاال نوع اینکه به بسته 
 دارد. بستگی انبار وسعت و شده انبار کاالی حجم به کننده خاموش

 

 

 
 را لهحاص استیلن گاز و کنیم خیس را کاربید کمي اگر اینکه دادن نشان  کارگاهی فعالیت

 .کرد خاموشبا آب  را آن توان نمي بزنیم، آتش
 میاییشی خشکر پود ازآتش در این فعالیت، باید  کردن خاموش برای مهم : نکته

  نمود. استفاده حریق اطفای فوم یا و
 

 
 خاموش پیشنهاد و پایانه در حریقاطفاي  مختلف شیوه هاي بررسي  کارگاهی فعالیت

 آنها. از یک هر براي هاي مناسب کننده
  تعییننوع اطفای حریق  آن، انواع و حریق درباره شده ذکر مطالب براساس

  شود. خاموش آب با دبای است جامدات آتش که A نوع آتش مثال برای د.شومی
 

 
  فرار مسیر و روش نیز و کننده خاموش با ایستادن محل بررسي  کارگاهی فعالیت

  حریق، گسترش جهت و مختلف باد وزش های جهت فرض با
 به باد موافق جهت دراگر  که است مطلب این دادن نشان فعالیت این از هدف
 هاینک احتمال و می کند حمله ما سمت به آتش شعله حمله کنیم، آتش سمت
 دهما طرف دیگر از .است زیاد بسیار ببیند آسیب یا و شود سوخته ما صورت

برمی گردد و کارایی خود را  ما خود سمت به باد جهت در نیز کننده خاموش
 .آتش از دست می دهد نمودن خاموشبرای 

 

 
 کنندهخاموش یک از استفاده صحیح نحوه  کارگاهی فعالیت

 هماهنگی وایجاد  کننده خاموش از استفاده مهارت ایجاد هدف تمرین این در
 شآت با مواجهه در افراد رفتار با این تمرین است واقعی آتش و هنرجو بین الزم

 نحوه از کامالً عادی حالت در که افراد از یبسیار د.شو می سنجیده واقعی
 واقعی آتش با مواجهه زمان در ،هستند مطلع هاکننده خاموش از استفاده

 دایب فعالیت این در موارد این دهند می ارائه نامناسب رفتار و می شوند دستپاچه
 برخی برای نیاز صورت در و گردد تمرین هم و شود دیده هم عملی صورت به

 شود. تکرار بار چندین فعالیت این افراد
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 ؟چیست مانور

 ای شده تعریف قبل از روند الزم است نشانی آتش در همحول اموردادن  انجام برای
ت اس درآمده استاندارد یک صورت به شده تعریف قبل از روند این .کنید دنبال را

 رقف عملیات شکل مواقع دربعضی گفتنی است گویندمی مانور آن بهو اصطالحا 
 .ندتغییر ک حاکم شرایط به بسته و باشد پذیر انعطاف باید این مانور و کندمی

 ملیاتیع برنامه.  باشیم داشته عملیاتی برنامه باید عملیات راندمان بردن باال برای
ا دقیق را سازمانتان انداز چشم تا بخشدمی اطمینان شما به که است روشی شامل

 گیرد. صورت اهداف تحقق جهت رد را هافعالیت و کنید مشخص
 :دربر داشته باشد  را زیر اطالعات باید عملیاتی گام هر
 شود؟ انجام باید اقداماتی چه-1
 است؟ شده تعیین اقدامات انجام مسئول کسی چه-2
 چه تا فعالیت وهر گیرد انجام دبای هافعالیت و اقدامات از یک هر زمانی چه-3

 انجامد؟می طول به زمانی
 پذیرد. انجام مربوطه هایفعالیت و اقدامات تا است نیاز منابعی چه-4

 است. عملیاتی برنامه طراحی عملیاتی برنامه داشتن براینخستین گام 
 دوینت عملیاتی هایبرنامه برای ساله سه تا پنج برنامه یک ابتدا باید راستا این در

 شود. تعیین مقصدها بعد مرحله در .کنیم
 ؟است هایی عنوان چه شامل عملیاتی برنامه مقاصد

 اهداف و رسالت بینی باز-1
 برسید. آن به خواهیدمی که نتایجی مورد در گیری تصمیم-2
 زمانی چارچوب تعیین-3
 .پاسخگویی برای چارچوبی تعریف-4

است.  پذیر نا اجتناب امری هدف به رسیدن برای (استراتژی) سیاست گذاری
 به رسیدن برای که است هایی پاسخ و نگرش، روش، سیاست گذاری در قالب

 .منجر می گردد اجرایی یبرنامه تهیه به و رودمی کار به هدف
 )اس . ا . پی(هایاستاندارد به رسیدن و عملیاتی تمرینات برای نشانی آتش در

(sop) کنید: عمل زیر های روش به باید 
 حادثه: وقوع فرم تشکیل-1

 ثبت حادثه آن به مربوط اطالعات آن در و شود تهیه فرمی باید حادثه هر برای
 حصحی عملیاتی روش یک به رسیدن منظور به نهایی پایش بعد حله درمرگردد . 

 شود. انجام
 قرارگیرد: کار دستور در آن اجرای و شده تعیین عملیات از هدف-2

 اطفای شما گذاری هدف باشد سوخت تانکر حریق نظر مورد حادثه اگر مثال برای
 .است سوخت تانکر حریق

 آزمایشی: مانورهای و عملیات در ضعف نقاط درج-3
 نکنیم. راتکرار خود اشتباهات بعدی مانورهای در تا کند می کمک ما به کار این
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 عملیات حاشیه هایکار درج-4
 افسرایمنی هایپیشنهاد درج-5
 انتظار مورد واقدامات نیاز مورد اقدامات درج-6
 (مشخصاتشان با همراه) دارند شرکت عملیات در که افرادی کامل اسامی ثبت-7
 عملیات در شده استفاده تجهیزات فرم ثبت-8

 عملیاتی تمرینات اجرای صحیح برای شروعی شد باالذکر در که مواردی تمامی
 کند.می راهنمایی یی مطمئنسو و سمت به را ما مجموع دراست. این تمرینات 

 اولویت اولین مانور برگزاری شد انجام مراحل تعیین و گذاری هدف اینکه از بعد
 زا هدف بلکه نیست تبلیغاتی یک نمایش اجرای مانور برگزاری از هدف است

 نجاما برای افراد آمادگیایجاد  نهایت ودر قوت و ضعف نقاط تعیین مانور برگزاری
 است. کاردادن 
 مانور انواع

 فرمانده و شودمی ثبت کاغذ روی کارها همه مانور نوع این در میزی: دور مانور -1
 نجاما عملی کار هیچ مانور این در .دهدمی توضیح برایشان را عملیاتی تیم وظایف

 شود.نمی
 وظایف میزی دور مانور مانند هامانور نوع این در :و نظری  عملی بعد در مانور -2

 .یدآبه اجرا در می عملی صورت به وظایف نای از ای گوشه سپس می شود، تشریح
 صورت می گیرد واقعی شکل به چیز همه مانور نوع دراین واقعی: ابعاد در مانور -3
 شود.می گرفته نظر در واقعی شرایط همانند حاکمه شرایط و
 

 اینکه بدون آن ها و نشود اعالم نیروها به آن اجرای زمان که است موفق مانوری  نکته
 باشند. آماده همواره بدانند را مانور برگزاری زمان

 
 

 التمشک متعدد جلسات تشکیل با مانور برگزاری بعداز که اند موفق مدیرانی  نکته
 .شود اجرا صحیح مدیریت تا مانور بعدی با کنندرا برطرف  قبلی مانور

 
 

را  یرز مشخصات ،فرمی ، با تهیهشود تدوین استاندارد شکل به مانور اینکه برای
 د:در آن ثبت کنی

 فرم تکمیل تاریخ -1
 فرم شماره  -2
 صفحه شماره -3
 عملیات عنوان -4
 عملیات شماره -5
 عملیات هدف -6
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 آموزشی نظر از مانور نوع -7
 پاکسازی حریق،ی اطفا، عملیات سنجش زمان اساسبر عملیات ماهیت -8

 نجات و
 کننده اعالم و کننده درخواست -9

 عملیات زمان و محل ساعت، تاریخ، روز، براساس مانور شرایط -10

 کنندگان شرکت اسامی -11
 و...( همکاران کنندگان، ها)شرکتفعالیت از کلی ارزشیابی -12
 سازمانی پست براساس عملیات در کنندگان شرکت -13
 تعدادتجهیزات و  نوع اساس بر عملیات در نیاز مورد تجهیزات ارزیابی -14
 گروه نام براساس ،همکار هایگروه ارزیابی -15
 تدارکاتی وضعیت ارزیابی -16
 عملیات کلی ارزیابی -17
 کنندهارزیابی امضای و نام -18
 شوند ارزیابی امضای و نام -19
 .شده داده امتیازات جمع -20

 
 سپس و حریق هرم اضالع از یکی حذف ،شده ایجاد حریق نمودن خاموش  کالسی فعالیت

  مناسب کنندهخاموش یک انتخاب
 

 
 1 شکل
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 اتوبوس اتاق از استفاده با درسي( کتاب )در فوق موارد نقش ایفاي  کارگاهی فعالیت
 کارگاه در موجود

 هر برای دبای هنرآموز است داده رخ سوزی آتش پایانه از قسمتی در کنید فرض 
 یخوب به را محوله نقش بخواهد هنرجویان از و بگیرد نظر در نقشی افراد از یک
 دهد: رخممکن است  زیر های اتفاق مجموعه ،خطر بروز زمان در نمایند. ایفا
 گردد. می قطع یا بخشی از آن پایانه تمام برق 

 بروز زمان در پایانه در حاضر )افراد شود. می مختل آسانسورها فعالیت 
 نیستند.( آسانسور از استفاده به مجاز خطر

 حلم از مطمئنا رجوع ارباب ولی بشناسند را امن محل کارکنان پایانه باید 
 ندارند. کافی اطالع امن

 

 

 
 خطرناک مواد نقل و حمل

 :گردد یترعاالزم است موارد زیر  خطرناك مواد نقل و حمل در
 دوره یدبا دارند سروکار خطرناك مواد نقل و حمل با که یافراد تمام .1
 .یندنما یط را مرتبط یآموزش
 مواد ثابت و کنندهحمل یهنقل یلوسا و مخازن ،هابشکه ظروف، .2

 داشته ییشناسا عالئم و دهنده هشدار یپالکاردها و برچسب یدبا خطرناك
 .باشند
 عالئم و ییشناسا برچسب بدون خطرناك مواد ییجا جابه و حمل .3
 .است ممنوع دهنده هشدار
 ،ماده نوع با متناسب ، بایدیاضطرار یطشرا در واکنش دستورالعمل .4

 .یردگ قرار نقل و حمل با مرتبط افراد یاراخت در و شود یهته
 که یافراد یاراخت در وشود  یهته (MSDS) مواد یمنیا اطالعات برگه .5

 .یردگ قرار دارند، سروکار خطرناك مواد با
 مانند) مناسب یفرد حفاظت یلازوسا خطرناك مواد ییجاجابه هنگام .6
 .شود استفاده (... و یتنفس ماسک دستکش، یمنی،ا کاله کفش،
 دیبا یقادق خطرناك مواد ییهوا و یاییدر ینی،زم یلی،ر ییجاجابه .7
 .یردپذ صورت مرتبط های دستورالعمل مطابق
 هایروش و خطر نوع از یدبا دارند سروکار خطرناك مواد با که یافراد .8
 باشند. آگاه آن یحفاظت و یکنترل
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 ؟ چیست( (MSDS.اس.دي.اس ام
 معنی است، به Material Safety Data sheets عبارت مخفف اختصاریاین واژه 

 باید است ممکن که جایی تااین اطالع رسانی  ."مواد ایمنی اطالعات های برگه"
 اشد.ب شیمیایی ماده از کننده استفاده کشور رسمی زبان به و باشد مختصر و ساده

 
 است. شده داده توضیح کامال بعدی پودمان در کاشف یا ساز آشکار انواع  فعالیت کالسی

 

 
 

 بررسي انواع آشکارسازها و محل نصب هر یک در پایانه  کارگاهی فعالیت
مهم در این فصل . نکته توضیح داده شده است 4کاشف ها در فصل  در ادامه،

باید از نوع  ،محیط و نوع کاالی موجود در محیط با توجه به این است که
استفاده کرد. به طور پرتوی و ترکیبی (  ،حرارتی ،)دودیآشکارساز مناسب 

از آشکار ساز های حساس به شعله استفاده می  ،مثال در انبار لوازم التحریر
 شود.

 

 

 
و روش فرار ایمن و کمک به تخلیه افراد ، مسیرهاي فرار ایمنتعیین   کارگاهی فعالیت

هاي ایمني نصب شده در تجمع و بررسي تابلو براي نیازمند ؛ نقاط ایمن
 این نقاط 

 .ایمن به شرح زیرند فرار مسیرهای شرایط برخی
 فرار به سادگی  که شوند اجرا و طراحی ایگونهبه باید خروج مسیرهای

 فضاهای بهداشتی، هایسرویس انبارها،، آشپزخانه میان از عبور. انجام شود
 معرض در آنها های در که مشابهی فضاهای و خواب های اتاق ها،رختکن کاری،

 به قصد فرار ایمن مطلوب نیست.  هستند، شدن قفل

 ضروری مشرف های پنجره از فرار پله متری یک فاصله حداقل رعایت 
 ست.ا

  گردد. استفاده مناسب راهنمایی عالئم از دبای فرار مسیر کلدر 

 هب واحدها کلیه و باشد عمومی پلکان از دور فرار پله وضعیت و محل 
 .دسترسی داشته باشند آن

 یا )حیاط آزاد فضای به خروجی تراز کف تا بام پشت از فرار پله 
 .مشرف باشد خیابان(

 لغزندگی از ممانعت باشد و برای جنس یک از باید ها پله تمام خور پا 
 .گردد اتخاذ پله ها تدابیر الزم

 داخلی حفاظ فاصله و مترسانتی 80 حداقل فرار پلکان نرده ارتفاع 
 ورتبص داخلی حفاظ )نصب. شود گرفته نظر در مترسانتی 10 حداکثر )عمودی(

 .نیست( تایید مورد افقی
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   حداقل و عمودی های میله با محافظ گارد دارای فرار پله طرف دو 
 سانتیمترباشد 120 ارتفاع

 به طرف اشیاء سقوط و آسمانی نزوالت ریزش از جلوگیری منظور به 
  .استفاده شود مناسب سقف از فرار پله

 در) نصب گردد فرار پلکان رمپ هر مسیر در اضطراری روشنایی نصب 
 .(شود بینی پیش برقی تاسیسات های نقشه طراحی

 

 

 

 : اضطراري شرایط در واکنش براي آمادگي
 نمایند بحران دچار را سازمان که رویدادهایی وقوع احتمال همواره واقعی حالت در

 پیش قابل غیر رویدادها این از تعدادی وقوع زمان دیگر، طرف از و دارد وجود
 که) موارد این شناسایی لذا .(تندبادها و جنگ ،سیل ،زلزله مانند) هستند بینی
 برای آمادگی حفظ و ایجاد همچنین ( بکشانند بحران به را سازمان توانند می

 حداقل به را وقایع گونه این از ناشی خسارات تواند می شرایط این در واکنش
 .برساند

 راه در قدم اولین ها ن سازما و کارخانجات درساز  بحران چنین عوامل شناسایی
 سازمان یک در موجود خطرات از که زمانی تا ناشی از آن هاست. حوادث کنترل

 آنها با مقابله برای ریزی برنامه به قادر باشیم نداشته کافی و کامل شناختی
 سیارب یندافر طبیعت به توجهعوامل بحران ساز  شناسایی بخش در .بود نخواهیم

 ،سمی گاز نشت مانند مواردی به OSHA استاندارد تعریف اساس بر است. مهم
 تانفجارا ،اشتعال و انفجار قابل گازهای آمیز مخاطره نشت ،شیمیایی مواد ریزش

 .اضطراری اطالق کردمی توان حالت  ...و ها حریق و
و  اضطراری شرایط در واکنش برای ریزی برنامه و آمادگی ایجادِ دومین گام

 سازمان مرحله این در .است بحران مقابل در گویی پاسخ محور های شناسایی
 تاسیسات )سازمانی برون امکانات ی وسازمان درون واستعدادهای تجهیزات بر عالوه

 ارزیابی و شناسایی مورد ،دارد وجود آنها از استفاده امکان که ( سازمان در موجود
 با نامه تفاهم یامضا ضمن ،سازمان معموال موارد گونه این در .داد خواهد قرار

  .گیردمی کمک اضطراری های وضعیت در ایشان از مجاور های سازمان
 رنامهب ،سازمان گویی پاسخ استعدادهای وساز  بحران عوامل بررسی با ،بعد گام در

 ، سازمانمرحله این در .نماید می تدوین اضطراری شرایط در واکنش برای را هایی
 اسخپ استعدادهای و هابرنامه ارزیابی به ،شده تعیین پیش از طرح های پیگیری با

 واعدق و اصول از پیروی به نیاز فوق مراحل تمامی .پردازد می شده شناسایی گویی
  .شد خواهد اشاره آنها به ادامه در که دارد خاصی

 اضطراری شرایط در واکنش و آمادگی های طرح کفایت و بودن موثر :ریزیطرح
 دانیممی .دارد بستگی آنها با مرتبط های آموزش اجرای و ها طرح این تعدد به

 مورد هایطرح ،رسید نخواهد نتیجه به ایمنی برنامة هیچ مدیریت تعهدِ بدون

 3-20شکل 
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 نسبت هک است مدیریت وظایف از بنابراین .مستثنا نیستند قاعده این از نیز بحث
 در را الزم دستورات و دهد نشان حساسیت ها برنامه این کفایت و بودن موثر به

 اطالع به دبای اضطراری های طرح .نماید ابالغ ها برنامه این روزآوری به خصوص
 .گیرد قرار ایشان دسترس در و کارکنان برسد

 : باشد زیر موارد شامل حداقل دبای ها طرح از یک هر
  .فرار مسیرهای و اضطراری فرار های روش  .1
 املش ها رویه این .سایت در مستقر کارکنان توسط عملیاتی هایرویه پیروی از .2

 از قبل و است اضطراری صورته ب سرویس از سیستم کردن خارج های روش
 شود گذاشته اجرا به باید واحد اضطراری تخلیه

 .اضطراری تخلیه طرح تکمیل از پس کارکنان شمارش برای هاییرویه  .3

 .الزم پزشکی لوازم تجهیز و امدادگر تعدادی آموزش  .4

  به کارکنان توسط حوادث اعالن طریقه) حوادث رسانیاطالع هایروش  .5
 .دهد(را نشان می مربوطه هایگروه

 بحران کمیته در حضورشان که سازمانی هایسمت و اسامی نمودن مشخص  .6
 .الزامی است

 .ضروری و الزم اطالعات و هاتلفن فهرست .7

 
 :سوزی آتش از پیشگیری مورد در نکته چند

 وجود خشک( )مواد اشتعال قابل مواد که جاهاییدر  و انبار در را نفتی مواد .1
  .ندهید قرار دارد

 .کنید خودداری درختان تنه کنار در آتش کردن روشن از .2

 این مگر نکنید روشن آتش جنگل و خرمن ،خشک علوفه ،کشتزارها کنار در .3
 .ودنش سوزی آتش باعث باد تا باشید کرده محصور خوبی به را آتش اطراف که

 .نکنید انبار است اشتعال قابل که را مصرف بی و زائد اشیای  .4

 آن است روشن اگر و نکنید روشن آتش است طوفان یا وزد می باد که زمانی  .5
 .کنید خاموش فورا را

 هک را محلی خواهید می اگر و نیندازید جایی هر را روشن کبریت و سیگار ته  .6
 خاموش از تا و بریزید خاك یا آب آتش، روی کنید ترك اید کرده روشن آتش
 .نکنید ترك را محل آن اید نکرده حاصل اطمینان آتش شدن

 متذکر آنها به را آتش خطرات و کنید منع آتش و کبریت با بازی از را ها بچه  .7
 .شوید

 ار ها سیم همیشه و ندهید عبور در باالی و فیش زیر از را برقی وسائل سیم  .8
 .باشد نرفته بین از آن روپوش که کنید کنترل

 بآ با را برقی وسائل و کنید خودداری برق پریز و سیم روی بر آب ریختن از  .9
 .نشویید
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 اشدب بسته گازی وسائل و کپسول و گاز شیر کنید دقت منزل ترك موقع در  .10
 .کنید خارج برق از را تلویزیون و رادیو پریز و

و...(  یوترکامپ و تلویزیون ،رادیو مانند برقی وسائل از استفاده از بعد بالفاصله  .11
 .نپوشانید را آنها روی

 در ،کنند می تولید حرارت استفاده هنگام در که را، برقی لوازم و تلویزیون  .12
 .گیرند قرار هوا مجاورت در طرف دو از تا دهید قرار سالن یا اتاق های گوشه

 

 اضطراري تخلیه
 تخلیه است الزم دهد، رخ غیر آن یا ستاد ساختمان در اضطراری وضعیت چنانچه

 اضطراری هایخروجی و افراد انتقال و تخلیه امن هایجهت شود. انجام اضطراری
 هب را افراد عالئم این است. شده مشخص اضطراری خروج تابلوهای از استفاده با

 اضطراری تجمع های محل کند.می هدایت اضطراری شرایط در تجمع های محل
 موظف اند حراست کارکنان .است شده مشخص عالمت با معموال ساختمان در

 از پس کنند. راهنمایی امن محلهای سمت به ساختمان از خروج جهت را افراد
 جستجوی و افراد سرشماری شده، تعیین پیش از هایمحل در افراد تجمع

 صورت غیاب و حضور به توجه با)  گیردمی صورت مصدومین نجات و مفقودین
 حضور ها ساختمان در رجوع ارباب است ممکنضمنا  (.حراست توسط پذیرفته

ه بر عهد را ایشان هدایتند. در این صورت کارکنان حراست موظف اند. باش داشته
 ارجخ تخلیه هنگام در یا و عملیات حین در ضطراریا وضعیت بروز هنگام .گیرند

 .صورت گیرد هماهنگی آمد، و رفت کنترل جهت پلیس با الزم است شرکت، از
 

  هاي مختلف مانور واکنش در شرایط اضطراري در برابر حریقطرح   کارگاهی فعالیت

 
 
 اضطراری شرایط در را واکنش دستورالعمل خود شرایط به بسته ها زمانسا

را مالحظه خواهید  مطلب این کلیات ادامه) کنندمی طراحی خود به مخصوص
 .کرد
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 ارزشيابي
 اطفای تجهیزات از استفاده مهارت هنرجویان که است این هدف پودمان این در

 یافتن تسلط و آگاهی و ذیل موارد به توجه راستا این در کسب کنند. را حریق
 :است ضروری ،موارد به این هنرجو

 آتش انواع از کافی شناخت 

 حریق اطفای های روش با آشنایی 

 عالئم و تابلوها با آشنایی 

 مخاطرات انواع از گزارش تهیه 

 مانور برگزاری توانایی 

 فرار مسیرهای شناسایی. 

 برگزاری هنگام در و دوره طول در الزم است پودمان اهداف تامین از اطمینان برای
 مرحله هر برای و ودش توجه هنرجویان از یک هر عملکرد به کارگاهی هایفعالیت

 انیپای ارزشیابی در نینمنظر گردد. همچ ارزشیابی( دستورالعمل )براساس اینمره
 و آتش نوع لحاظ گردد و مباحثی مانند ارزشیابی فرم در موجود مراحل تمام

آنها ذکر گردد تا در  فنی نکات مطرح شود و هنرجو توسطدر پودمان  آن اطفای
 .قرار گیرد آزمون مورد نهایی ارزشیابی
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 ارزشيابي شايستگي خدمات آتش نشاني

 شرح کار:
 با توجه به شرایط تعریف شده نوع حریق را تعیین کند -هدایت افراد به نقاط ایمن و ایمن سازی محیط 

 اطفاء حریق  -انتخاب تجهیزات متناسب با نوع حریق 

 اطالع رسانی نکات فنی مورد نیاز به مأموران آتش نشانی

 استاندارد عملکرد: 
 ( با استفاده از تجهیرات اطفاء حریقNFPAاطفاء حریق بر اساس استاندارد بین المللی )

 شاخص ها:
 براساس جداول حریق -براساس عالئم نقاط تجمع ایمن 

 بر اساس فرمت تعریف شده -..بر اساس دستور العمل استفاده از خاموش کننده ها 

 شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
 30دقیقه ) 60مدت آزمون: به ازای هر هنرجو  -محل آزمون: در هنرستان و یا در سازمان آتش نشانی  -شرایط: 

 مأمور آتش نشانی حضور داشته باشد  -اخذ آزمون به صورت انفرادی  -دقیقه کتبی( 30 -دقیقه عملی
 فرمت ارائه گزارش در اختیار باشد  -تعیین نقاط تجمع ایمن فرضی با عالئم  -
آموز با همکاری مأمور آتش نشانی برای هریک از هنرجویان موقعیت یا شرایط مختلفی را با مواد مختلف ایجاد هنر -

 کنند.
 در اختیار باشد تجهیزات اطفاء حریق جعبه کمک های اولیه  ابزار و تجهیزات:

 معیار شایستگی:

 نمره هنرجو  3حداقل نمره قبولی از  مرحله کار ردیف

  2  حریقتعیین نوع  1

  2 تعیین تجهیزات اطفاء حریق و ارزیابی کیفیت آنها  2

  2 اطفاء حریق  3

  1 تهیه گزارش  4

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی 
 و نگرش:

 انجام مراحل کار با سرعت و دقت  -1
 دقت در تاریخ اعتبار تجهیزات اطفاء حریق  -2
 ه با حالت بحرانی همواجشهامت کافی برای  -3

2 

 

 * میانگین نمرات

 می باشد. 2* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 
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 سيستم های حفاظتيمتصدی واحد يادگيری 
  بندي بودجه جدول

 

واحد  جلسه
 رئوس محتوا فصل یادگیري

 زمان
 نظری عملی

1 

متصدی 
سیستم های 

 حفاظتی 
4 

 امدادی، های ارگان تعریف ،1 کالسی فعالیت مقدمه،
 حفاظت تعریف کاری، شیفت تعریف

 5 

 فعالیت حوادث، انواع ،2 کالسی فعالیت حوادث، تعریف 2
 3 کالسی

2 3 

 مدار دوربین حفاظتی، تجهیزات ،1 کارگاهی فعالیت 7
 4 کالسی فعالیت بسته،

6 2 

 فعالیت صوتی، و تصویری دربازکن ،2 کارگاهی فعالیت 4
 حفاظتی هوشمند تجهیزات ،5 کالسی

6 2 

 فعالیت ،3کارگاهی فعالیت غیاب، و حضور دستگاه 1
 7 کالسی فعالیت ،6 کالسی

5 3 

 سیستم ،8 کالسی فعالیت حریق، ناعال سیستم اجزای 3
 9 کالسی فعالیت ها،دستورالعمل حریق، اطفای

4 3 

 2 6 وقایع ثبت ،4 کارگاهی فعالیت وظایف، شرح 3

 فعالیت رویدارها، و حوادث گزارش روزانه، وقایع ثبت 3
 12 کالسی فعالیت ،11 کالسی فعالیت ،10 کالسی

4 3 

 1 1 پایانی ارزشیابی 9
 

 مقدمه
 مسائل هرچند نمود. آشنا پودمان کلیات با را هنرجو الزم است قسمت این در 

 حتشری پودمان این هدف ولی ،گسترده ای دارد امنیتی و ایمنی مباحث حفاظتی
 است. انهپای کنترل اتاق در شاغل حفاظتی هایسیستم متصدی کار با مرتبط موارد

 دارد و باید، برعهده را پایانه از مراقبت وظیفه وقت تمام صورت به شخص این
 وقایع کلیه ثبت ضمن خطا بروز صورت در گردد. آگاه محیط بودن امن از همواره

 ربط ذی مسئولین به همچنین ،سازد آگاه را مرتبط امدادی های ارگان الزم است
  نماید. رسانی اطالع پایانه

 تعاريف
 یکی آن، مهم نکات از اما ،است شفاف کافی اندازه به بخش این تعاریف نظراز 

 خود برای را کاری شیفت روش کدام اینکه به بسته هاپایانه .است کاری شیفت
 هایشیفت ساعته 12 یا ساعت 8 صورت به می کنند، می توانند نمایند انتخاب



  متصدي سیستم هاي حفاظتي 

 31 

 فعالیت گروه چهار معموال ساعته 8 های شیفت در نمایند. طرح را خود کاری
 استراحت گروه یک و شب گروه یک عصر، گروه یک صبح، گروه یک نمایند:می
 شیفت در اما .شوندمی جاه جاب روز دو روز دو یا روز چهار روز چهار صورت به که

 و استراحت و شبکار صبحکار، کنند: می فعالیت گروه سه معموال ساعته 12 های
 .جا به جا می شوند روز دو روز دو صورت به
 لممع راهنمای در تکرار به نیازی و توضیح داده شده اند درسی کتاب در هافعالیت)

 (نیست.
 

 بررسي وضعیت اضطراري در محوطه پایانه  فعالیت کالسی
 .دارد وجود رانندگان از یکی مصدومیت و خودروها تصادف مطلب دو جا این در
 پلیس با تصادف موضوع برای و اورژانس با دبای مصدومیت موضوع برای که

 و ایانهپ مسئول) شامل پایانه مسئولینالزم است  همچنین ه شود.گرفت تماس
  گردند. مطلع وضعیت از (پایانه ایمنی مسئول

 

 

 
 حفاظت 
بسیار مهم است و باید در این  حفاظتی سیستم متصدی داشتن دقت و حساسیت 

 هب را موارد دبای مطلع عنوان به فرد این شود داده توضیح کافی اندازه به خصوص
 مسئولیت و باشند حاضر خود کار محل در همواره همچنین نماید، ثبت دقت

  بپذیرد. را محوله وظایف
  حوادث 

البته کمی  شود داده توصیح هنرجو برای حوادث انواع الزم است قسمت این در
 وظایف شرح به توجه با ولیداد  یحضتو ایمنی حوادث خصوص در توان می هم

)متصدی سیستم وی  وظایف حیطه در ایمنی حوادث سمت این برای شده تعریف
 پایانه ایمنی مسئول به را موارد دبای مشاهده صورت در فقط و .حفاظتی( نیست

 به ایمنی مسایل با کار محل در خدمت حین افراد است گفتنی نماید. منتقل
 ایمنی مسئول کسی هر همواره و می شوند آشنا خدمت حین آموزش صورت
 هنرجویان برای خوبی به را مطلب این توان می قسمت این در است. خود فردی
 داد. شرح

 
 تعیین لیست وقایع و حوادث و تعیین نوع آنها  فعالیت کالسی

 ار درسی کالس دبای هنرآموز گردید، بررسی باال در که حوادث انواع براساس
 ایهنمونه از یکی باره دربخواهد تا  قسمت هر از و کند تقسیم قسمت سه به

 تبادل و بحث حادثه از نوع آن باره در سپس نمایند. گردآوریمطلب ، حوادث
 گردیده ذکر مثال، با حوادث انواع .پودمان در بحث همین ادامه در .شود نظر

 است.
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 تعیین لیستي از حوادث محتمل در سه گروه  فعالیت کالسی
 بعد تههف برای تا شود خواسته آنها از گروه سه در کالس بندی تقسیم براساس
 ایهسیستم متصدییادآوری می شود،  گردد. تهیه گروه هر حوادث از فهرستی
 اکنشو بتواند خطر بروز زمان در تا شود آشنا حوادث انواع با کامال دبای حفاظتی
 است. اهمیت حائز بسیار ازپودمان قسمت این .باشد داشته مناسب

 

 

 
 در لیست حوادث انجام عکس العمل صحیح در برابر هر نوع حادثه  کارگاهی فعالیت

 انتخاب را حادثه متفاوت گونه سه دبای هنرآموز شده تهیه فهرست براساس
بگیرند و عمال در  برعهده را نقشی هرکدام شود خواسته هنرجویان از و کند

 دهند. آموزش را صحیح العمل عکس برابر حادثه
 

 

 
 حفاظتی تجهیزات 

ها از آن برخی داد. توضیح را باید بسته مدار هایسیستم انتخابدر  اصلی عوامل
 از: ندا عبارتهستند،  ثرؤم تجهیزات این انتخاب که در

 سیستم داشت نگه و نصب بودن بر هزینه  

 پایانه( به مراجعه حجم اصل )در پایانه در مسافر و کاال تبادل حجم 

 پایانه وسعت  

 محلی مردم و همسایگان فرهنگ 

  پایانه در هاسیستم این نصب به موارد این گرفتن نظر در با طراحان معموال
 گردد. نصب پایانه در تجهیزات این همه یا یکی است ممکن و پردازندمی

 بسته مدار دوربین
 نبالد را اصلی اهداف این از مورد چند یا یکی است ممکن مداربسته تصاویر تهیه
 :کند
 ایمنی و حراست حفاظت، الف(

 نظارت و مدیریت کنترل، ب(

 .تحقیقات و آموزش ج(
 اماکن و پرتردد اماکن مهم، اماکن بر نظارت و حفاظت برای سامانه این از امروزه

 ها،فرودگاه ها،زندان ها،فروشگاه ها،موزه ها،پایانه .شودمی استفاده خطر پر
 است اماکنی دیگر از مدارس و هابیمارستان حتی و آهنراه و مترو هایایستگاه

 جرمانم تعقیب و شناسایی سیستم، باوجوداین .اندشده مجهز هادستگاه این به که
 .امکان پذیرتر است

 اما است حفاظتی هایدستگاه در مداربسته هایدوربین عمده و اصلی کاربرد
 هایسامانه دیگر کارکرد .شودنمی محدود حفاظتی هایدستگاه به ها آن کاربرد

 بر گاهدست این وسیلهبه مدیران بسیاری از امروزه .است نظارتی کارکرد مداربسته،
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این  کارکرد اساس بر نیز شهرها ترافیک کنترل.دارند نظارت خود نیروهای کار
 .است استوار مداربسته هایدستگاه

  است. وسیع بسیار جرائم ارتکاب از جلوگیری در مداربسته دوربین کاربرد
با  کرد اشاره ها بانک خودپرداز هایدستگاه هایدوربین به توانمی مثال طوربه

را شناسایی  اعتباری کارت رمز تصادفی واردکردن چون جرائمی های خوددوربین
 .کنندمی

 
 تهیه فهرستي از کاربرد دوربین مداربسته  فعالیت کالسی

 باال رد کهرا  بسته مدار دوربین کاربرد، کالس در نفره سه هایتیمتا تشکیل 
 است این قسمت این در مهم نکته .دهید توضیح کامال به آنان ،شد داده توضیح

 یستمس این از چگونه و وقت چه که بداند باید حفاظتی هایسیستم متصدی که
 .کند استفاده

 

 

 
 آشنایي با نحوه راه اندازي تجهیزات دوربین مداربسته  کارگاهی فعالیت

 ،وندش آشنا سیستم نمودن غیرفعال و فعال با دبای هنرجویان تمام بخش این در
ی م داده شرح کامل طور به سیستم اجزای ادامه در آنان، بیشتر آشنایی برای
 شود.

 

 
 مداربسته دوربین سیستم در مورداستفاده تجهیزات 

 تجهیزات حداقل اما متعدد و رو به افزایش است، پایانه یک در تجهیزاتنوع این 
 از: ندا عبارت پایانه مداربسته دوربین سیستم یک

 
 تجهیزات مورد استفاده در سیستم دوربین مدار بسته-1 شکل
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 یرتصاو گرفتن منظوربه دوربینا( 
 

 
 صنعتي دوربین شکل -2شکل 

 نظورمبه پلکسر مالتی دستگاهب( 
 یکجا در تصویر چند آوریجمع
 روی بر تصاویر کنترل جهت

 تصاویر ضبط یا تلویزیون

 
 پلکسر مالتي شکل -7شکل 

 ورمنظبه کننده ضبط دستگاهج( 
 کاست نوار روی بر تصاویر ضبط

 منسوخ امروزه عمالً که) ویدئویی
 (؛است شده

 
 ویدئویي کننده ضبط دستگاه شکل -4 شکل

 زا تصویر انتقال منظوربه کابلد( 
 کنترل مرکز به دوربین

 
 کابل -1شکل 

 هایدوربین برای کلیدصفحههـ( 
 زوم یا و گردش امکان که متحرك

 عنو این از استفاده صورت در) دارند
 (هادوربین

 ؛معمولی زیونیلوت عدد یکو( 

 .مربوطه متعلقات سایر ز(
 

 گردان هايدوربین کنندهکنترل دستگاه شکل -3شکل 
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 بررسي نحوه عملکرد سیستم دربازکن صوتي و تصویري  فعالیت کالسی
 نآ صوتی نوع در .است آن شناسایی نوع در کن باز در نوع دو این عمده تفاوت

 حبتص از غیر آن تصویری نوع در ولی است طرفه دو صحبت شناسایی راه تنها
 سیارب شناسایی امکان و شخصبودن  رویت قابل حفاظتی سیستم متصدی

 .آن است موثرتر
 

 

 
 غیابو  حضور دستگاه
 سیستم از آن قدیمی انواع در دارند متفاوتی انواع غیاب و حضور هایدستگاه
 کارت خود برای کدام هر کارکنان که صورت این به شدمی استفاده کارتی

 یا دستی صورت به یا آن روی بر سازمان به ورود حیندر  کهداشتند  مخصوصی
 این ،جدیدتر انواع در ولی .شدمی ثبت خروج و ورود ساعت ماشین توسط

 این .ندارند کارت به نیازی دیگر که شود می ثبت هاییدستگاه توسطمشخصات 
 افراد شناسایی برای و اندحساس افراد صورتبه  یا انگشت به هادستگاه از نوع

 تمسیس در افراد تصویر یا انگشت هاسیستم این در .ندارند نیاز کارت به دیگر
 ثبت آن اساس بر افراد گیرند و ورود و خروجمورد توجه قرار می شده تغذیه

 .شودمی
 محل سمت به شخص حرکت به عرضه شده است، حتی اخیراً که جدیدتر انواع در

 شناسایی را افراد دارد قرار تردد مسیر در که دوربینی و نیست نیاز زنی کارت
 .رساند می ثبت به را آنها خروج و ورود وکند می
 

 هاي حفاظتيهنرجویان در نقش متصدي سیستم بررسي نحوه عملکرد  کارگاهی فعالیت
 از کافی اطالع هنرجویان که است موضوع این از اطمینان فعالیت این از هدف
 ایشنم قالب در هنرجویان اند.یافته حفاظتی هایسیستم متصدی وظایف شرح

 .شوند می آشنا این متصدی وظایف و عملکرد نحوه از
 

 
 حریق اعالم سیستم

برای مهار  نشان آتش که است مطلب این دانستن است مهم آنچه قسمت این در
 یحتوض نشانی آتش پودمان در قبال مطلب این دارد، فرصت طالیی دقیقه ده آتش
  کند.می کمک مطلب فهم بهآن  یادآوری ولی است شده داده

 
 ترین زمانبررسي چگونگي مهار آتش در سریع  فعالیت کالسی

 طالیی دقیقه ده که موضوع این شدیم متذکر باال عبارت در که گونههمان
 از نمود جمع نیروها را به سرعت دقیقه ده این در توان می ونهچگ و چیست

 شود. پرداخته آن به فعالیت این در دبای که .ی استمسائل ترین مهم
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 بررسي ابزار مورد نیاز به منظور تشخیص و اعالم خطر  فعالیت کالسی
 اه آن شرح که داریم نیاز آژیر به خطر اعالمبه  و هاکاشف به تشخیص برای

 .در ادامه می آید
 

 آژیر
 قحری اعالم سیستم توسط خطر، بروز صورت در که است دهنده هشدار ایوسیله
 سازد.می آگاه را ساکنین کافی قدرت با صدایی تولید با ومی شود  فعال

 
 آژیر نمونه -3 شکل

 یرآژ .تعبیه می شود اماکن در شنیداری و یدیدار صورت به حریق اعالمدستگاه 
 .رسدب همه اطالع به آن صدای تا باشد. فراگیر و رسا صدای باباید دارای  شنیداری

در  داییص چند الکترونیکی آژیر ویی صدا تک الکترونیکی آژیر صورت به آژیرها
  .بازار عرضه می شود

 به حریق اعالم جهت حریق اعالم سیستم در و است. زنچشمک معنی به فالشر
 به نتواند حریق اعالم سیستم درآژیر  کهصورتی در رود.می کاره ب دیداری صورت

  نور با و شوندمی عمل وارد فالشرها نماید، اعالم را خطر خود، مخاطبین
 د.ننمایمی اعالم را حریق خود منقطع و کنندهخیره

 
 دیداري آژیر -3 شکل

 حریق اعالم سیستم اجزای 

 

 بررسي مهم ترین بخش یک سیستم اعالم حریق  فعالیت کالسی
ح شر ادامه در آن است که مرکزی پانل حریق اعالم سیستم قسمت ترین مهم

 که د،ندار را خود فوایداین سیستم،  اجزا از کدام هر هرچند .داده خواهد شد
  است. شده داده توضیح

 
 کاشف انواع  

 شعله، حرارت، دود، به نسبت که استشده طراحی طوری ساز آشکار یا کاشف
 کاشف نوع انتخاب .می دهد نشان واکنشخود  از ترکیبی یا خطرناك گازهای

 انواعی دارد.  حریق کاشف دارد. بستگی محیط هر شرایط به حریق
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 کاشف نمونه -9 شکل

 
 از: ندا عبارت هاکاشف اجزای

 شدن پر جهت ،است شکل مخروطی استوانه شکل به هاکاشف محفظه محفظه:
 (.شعله و حرارت دود، شکل )به حریق اثرات گرفتن جای و

 که است حریق اثرات عبور جهت و ددار قرار محفظه روی بر دریچه این دریچه:
 د.شومی وارد محفظهدر داخل  دریچه، از گذشتن از پس

 
 کاشف نمونه -10 شکل

  :(LEDال. اي. دي ) نشانگر
 است. سبز و قرمز رنگ دو به معموال قرار دارد و کاشف روی گراین نشان

 .است کاشف بودن فعال معنی به سبز رنگ
 است. آالرم اعالم حال در کاشف که است این معنی به زن چشمک قرمز رنگ
 .است نموده اعالم را آالرم یک قبال کاشف که است این معنی به ثابت قرمز رنگ
 گردد.برمی سبز حالت به دوباره خطر رفع صورت در البته

 
 کاشف پایه -11 شکل

 
 ابلق کاشف بدنه از پایه این است. شده واقع آن باالی قسمت در کاشف پایه پایه:

 نصب سقف روی بر یا دیوار روی را آن پایه این جداسازی از پس است. جداسازی
ه پیش بینی شد سیم نصب جهت هاییترمینال یا هاپیچ ،پایه رویدر  نماییم.می

  .است
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 ( Beam detector) پرتوي کاشف
 رستندهف است. شده تشکیل )آینه( گیرنده و فرستنده قسمت دو از کاشف نوع این

 هدهع بر را پرتوها )انعکاس( دریافت وظیفه )آینه( گیرنده و پرتوها ارسال وظیفه
  د.گیرمی صورت حریق آشکارسازی فرآیند دود، توسط پرتو مسیر قطع با دارد.

 ( Combination detector )ترکیبي کاشف
 می دهند نشان واکنش حرارت و دود نظیر حریق محصول دو به هاکاشف نوع این

 ،است شده طراحی آن داخل در قبل از که حریق کشف الگوریتم از استفاده با و
 دهد.می افزایش نیز را گویی پاسخ سرعت کاذب، اعالم کاهش ضمن

 

 
 ترکیبي کاشف -12 شکل 

 
  (Rate of rise detector) افزایشي حرارتي کاشف

 محیط در مشخص زمان یک در دما از مشخصی مقدار افزایش به کاشف این
 برداشته در نیز را ثابت یدما نوع ندتوامی کاشف این دهد،می نشان واکنش

 گراد(سانتی درجه 58 )مثال مشخصی حرارت درجه در ثابت یدما هایباشد.کاشف
 شود.می فعال

 
 دودي کاشف

 اولیه هایسوزی کند یا هاسوزی آتش از حاصله دود مقابل در کاشف نوع این
 نوری یونیزه، نوع سه به دودی هایکاشف د.دهمی نشان واکنش است و حساس

 شوند:می تقسیم ایاشعه دودی و )اپتیکال(
 دود میکرون یک از کمتر قطر با ریز ذرات به یونیزه دودی هایکاشف -الف 

 اداری ساختمان مسکونی، منازل مانند هایی محل در کاشف نوع این .اند حساس
 د.ندار کاربرد تجاری ساختمان و
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 نور شکست و نور جاذب خاصیت دو طبق بر نیز نوری دودی هایکاشف -ب 
 آتش از حاصل دود که هاییمحل در ها کاشف نوع این اند.شده ساخته )انکسار(

 رود.می کاره ب (صنعتی انبارهای و کارخانجات انبار مانند) است زیاد

 
 اياشعه دودي کاشف عملکرد -17 شکل

 
 است شده تشکیل گیرنده و فرستنده قسمت دو از ایاشعه دودی هایکاشف -ج 
 بین دود که هنگامی درگیرند. قرار یکدیگر رویه ب رو باید نصب حالت در باید که
 عالما خطر ترتیببه این  و شودمی آن اشعه تغییر باعث گیرد، قرار قسمت دو این
 کارخانجات و هاموزه سالن مانند وسیع یها مکان در هاکاشف از نوع این گردد.می

 رود.می کاره ب

 
 دود کاشف نمونه -14 شکل

  (Flame detector )ايشعله کاشف
 های شکل به تشعشعی انرژی سوزی، آتش از ناشی داغ گازهای تولید محض به

 :شودمی تولید زیر
 قرمز مادون تشعشعات الف(
 مرئی نور ب(
 .بنفش ماوراء تشعشعات ج(

 نشان واکنش هاانرژی این مقابل در که اندشده ساخته طوری ایشعله هایکاشف
  دهند.می
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 مرکزي پانل 
  مرکزی پانل انواع
 (Conventional fire alarm panel))متعارف( مرسوم حریق اعالم پانل

 مطابق گردد.می وصل شستی به سیم رشته دو وسیله به هاکاشف سیستم این در
 نای عملکرد اولین د.کننمی کشیسیم را گرد دوره چراغ و زنگ آژیر، ،روش همین

 در است بهتر بنابراین .است 1زون درحد دقت با آتش موقعیت دادن نشان پانل
 پذیرد. صورت ترسریع جوو  جست تا د،نگرد محدود هازون سیستم، این

 صلو کنترل پانل زون یک به شعاعی صورت به و گروه یک در زون هر دتکتورهای
 دارد. جداگانه دهنده نشان یک زون هر هستند. جدا یکدیگر از ها زون و شوند.می
 آن عملکرد هنگام در که .است موجود ) (LED دیال ای  یک دتکتور هر روی بر

 زند.می چشمک مربوطهال ای دی  دتکتور،
دتکتور فعال شده  حریق( اعالم )وضعیت شودمی فعال زون یک که هنگامیدر 

-شمکچ چراغ و بگردیم چشم با یعنی گردد، ردیابی فیزیکی صورت به باید در آن

 وصل دتکتور به جداگانه راال ای دی ((  )) توانمی همچنین کنیم. پیدا را زن
 شود.می گفته Remote LED (Indicator) تجهیز این به که کرد.

 و هجداگان زون سیستم از استفاده دلیل به که است این سیستم این معایب از
 تحال این در د.ورمی باال آالرم یتابلو خرید هزینه آالرم، تابلو به هرکدام اتصال
 حالت هب دتکتور یک کههنگامی رسد.نمی کنترل پانل به اضافی اطالعات گونههیچ
 .گردندمی غیرفعال عمالً دتکتورها مابقی می شود و کم مدار ولتاژ رودمی آالرم

  دهی( آدرس )قابل پذیر آدرس حریق اعالم پانل( Addressable fire alarm 

panel) 
 گردد. ادهاستف باشد دهی آدرس قابل کهای شستی و دتکتور از باید سیستم این در
 استفاده مسی رشته دو با دتکتور به پانل از کشیسیم سیستم از پانل نوع این در

 پذیرد.می انجام (Loop) حلقوی بندی سیم صورت به کشیسیم ولی ،شود می
 یا وتاهک اتصال حالت دتکتور طرف یک در اگر اینکه حلقوی بندی سیم مزایای از

 مدار مابقی و می گردد طرف بر اتصال محل ایزوالتور بوسیله آید پیش باز اتصال
اجزای  تمامی دهند.می ادامه عادی کار به و مرتبط می شود پانل با دیگر طرف از

  .ندپذیر آدرس عمال خود(Addressable system ) پذیر آدرس سیستم به متصل
 یا )دتکتور تجهیز یک اضافه شدن صورت در که است این سیستم این معایب از

به هم می خورند و باید  مرتب و سرهم پشت هایتمام نشانی ،مدار به شستی(
 .شوند عوض

                                                           
که با توجه به کاربری فضاها و گستردگی آنها ست، ای شامل یک یا چند فضا زون اعالم حریق، منطقه 1

و در پانل مرکزی به صورت جداگانه است مشخص شده و شامل ادوات اعالم حریق نظیر کاشف، شستی و
 شود.تعریف می
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 دتکتور هر دهدمی اجازه  (Multiplex) کننده تسهیم تکنیک سیستم این در
 دتکتورها زمان هر در نماید. ارسال کنترل پانل به را اطالعات صورت مستقلبه

 از نآ بر عالوه و نمایدمی ارسال کنترل پانل به را خود نشانی شناسایی مشخصات
 ودشمی باعث کار نوع این شود.می ارسال تکتور به اطالعات یکسری تابلو طرف

 )غیرمشابه( غیرعادی خروجی تجهیز کدام که باشد مراقب باید پانل همیشه که
 خود عملکرد دررا  خطا سیگنال می سازد تا قادر را سیستم و کند.می ارسال

 د.تشخیص ده
 هوشمند اعالم پانل (Analogue fire alarm panel) 
 از نآ در که شودمی گفته سیستمی به استاندارد طبق بر هوشمند سیستمیک 

طور به دتکتور هر خروجی جریان مقدار یعنی شود.می استفاده هوشمند تجهیزات
 الوگآن جریان آن طبق و دارد محیط شرایط از دتکتور تشخیص به بستگی واقعی
 سآدر های سیستم در بدانیم که است توجه قابل وقتی مورد این کند.می تغییر
 دو کلید یک مانند آالرم و نرمال حالت دو در فقط دتکتور دو هر مرسوم و پذیر

 تفادهاس سقفی دتکتورهای تمامی سیستم این در کنند.می عمل یک و صفر حالته
 فهمید تواننمی مرسوم یا پذیرآدرس های سیستم در .ندهوشمند نوع از شده

 اتاثر و غبار و گرد وجود بنابراین .است آالرم به نزدیک چقدر دتکتور هر وضعیت
 تواننمی قبل از نوع این در همچنین شود.نمی داده تشخیص راحتی به محیطی

 اخط فهمید. الزم است را آن تعویض زمان و کرد بینیپیش را دتکتور دقیق عمر
 .دخارج شو سرویس از سیستم مدتی حتی و کند گیری وقت مدتی و آید پیش

 راتاث قبلی، سیستم دو های مزیت بر عالوه هوشمند جدید سیستم این صورت در
 دارد: زیر شرحه ب را جدید مثبت
 از خود برداشت با متناسب و متغیر هوشمند دتکتور هر خروجی جریان الف(

 غیره و غبار و گرد حرارت، دود، از متشکل تواندمی محیط .است اطراف محیط
 باشد.

 .است پیوسته و آنالوگ صورت به معموالً سیستم به انتقالی جریان ب(
 تیشس دتکتور، شود،می کنترل پانل توسط سیستم دهیآدرس که هنگامی در ج(
 به را خود نشانی و برگشت و رفت زمان اولیه، جریان مقدار مدار، اجزای تمامی و

 دهند.می گزارش پانل
 هادستورالعمل 

 رتآسان یا تر گیرانه سخت را هادستورالعمل که دارد وجود مسائلی موارد برخی در
 از: ندا عبارت که کندمی
 گردد.می اعمال محلی هایارگان ازطریق که محلی هایمحدودیت 

 مسئولین که (سرد و گرم شرجی، هوای و آب مانند) هوایی و آب هایمحدودیت 
آن اعمال  نگهداشت برای ی رامخصوص هایدستورالعملخواهند بود  مجبور پایانه
 .کنند



  

 93 

 و شهر از خارج در پایانه استقرار محل مثال برای استقرار محل های محدودیت 
 ازدمی س مجبور را پایانه مقامات نیز محدودیت این باشد، شهری امنیت از دور به

 نمایند.می را پایانه همان به مخصوص حفاظتی هایرویه

 هستیم. آن اعمال به مجبور مرزی هایپایانه در که محدودیتها از دیگر برخی 

 
 نمونه هایي از دستورالعمل هاي پایانه  فعالیت کالسی

 است. شده ذکر باال در دستورالعمل انواع پاسخ

 
 

 اندازي یک سیستم حفاظتينصب و راه  فعالیت کارگاهی
 مسیست یک اندازی راه و نصب ( شرکت یا پایانه ) واقعی کار محیط یک در

 د.شو داده آموزش توسط فرد متخصص مانیتور و مرکزی پانل دوربین، شامل
 

 وقایع ثبت

ر د هاگزارش این د،شون آشنا نویسی گزارش با هنرجویان بخش الزم است این در
 به کتاب در )هر دو حوادث هایگزارش معمولی و و روزانه های گزارش دو نوع اند

  .اند( شده داده شرح خوبی
 بررسي و تهیه فهرستي از حوادث در پایانه ها  کالسیفعالیت 

 از: ندا عبارت هاپایانه در حوادث انواع
 که است حوادثی کلیه شامل حوادث این: مربوط به کارکنان حوادث .1

 :موارد زیر است شامل و دهدمی رخ انسانی خطاهای اثر در
 ارتفاع در کار 

 هاگودال در سقوط 

 ها سرخوردن 

 بسته فضاهای به ورود 

 چوب، شامل) سوختنی ماده کهاست  صورتی در: سوزی آتش حوادث .2
 رد و خاص شرایط در (دیگر اشتعال قابل مواد و پتروشیمی محصوالت کاغذ،
 .شود پایانه محوطه در سوزی آتش موجب حرارت با تماس

 برخورد امکان و پایانه محوطه در خودروها حضور: رانندگی حوادث .3
افزایش می  پایانه محوطه حوادث رانندگی را در وقوع احتمال یکدیگر، با آنها
 .دهد

به پایانه،  مختلف مواد حمل دلیل به: ها مسمومیت از ناشی حوادث .4
 رلکنت غیرقابل و ناگهانی مواجهه و ممکن است سمی باشند آنها از برخی که
 .را در پی دارند مسمومیت ، حوادث ناشی ازآنها با
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 اصالحي، اقدام پیشگیرانه و اصالحتفاوت اقدام   پرسش
 د؟دارن هم با تفاوتی چه اصالح و پیشگیرانه اقدام اصالحی، اقدام شما نظر به

  :پاسخ
 در ایحادثه وقوع از پس که شودمی گفته اقداماتی مجموعه به اصالحی اقدام

 وقوع از پس اصوالً .گرددمی بهبود وشود و موجب ، به کار گرفته میسازمان
 و هادستورالعمل ساختار، ی در خصوصاقدامات آن تحلیل و تجزیه و حادثه

 اصالحی اقداماتبه منظور ارتقای آن سازمان اجرا می شود که به آن  کارکنان
 شود. می گفته
 دمستع ولی نداده رخ ایحادثه هنوز که است اقداماتی معموال پیشگیرانه اقدام
 گردد.می اصالح و کشف سیستم در و است حادثه وقوع

 هبودب برای و دهدمی تشخیص خودشسازمان  که شودمی گفته حالتی به اصالح
 تمسیس کردن مکانیزه مانند) کند.می استفاده بهتری ساختار از فناوری و کار

 (.غیاب و حضور
 

 

 
 شناخت مدل هاي دیگر در تجزیه و تحلیل حادثه  فعالیت کالسی

 است. شده داده شرح ادامه در

 
 

 دومینو مدل 

 ثهحاد بروز باعث حادثه از پیش زیر موارد از یک هر به بی توجهی هاینریش باور به
 :شودمی

 کاری طمع ،دندگی یک ،احتیاطی بی مانند اجتماعی محیط و پیشینه
 و خلق ،احتیاطی بی ،اکتسابی یا ارثی های ضعف مانند: شخصیتی های ضعف
 هب نسبت نادانی ،کردن عمل نسنجیده ،پذیری تحریک ،عصبانیت ،خشن خوی
 .آن ها  غیره و ایمن روش

 ناایمن( شرایط) ) مکانیکی یا فیزیکی )بالقوه( نهفته های خطر و ایمن غیر اعمال
 دستگاه اندازی راه ،معلق وزنه زیر ایستادن همچون فرد غیرایمن رفتارهای مانند:
 دستگاه ناایمن شرایط و دستگاه حفاظ برداشتن ؛ پیشین اعالم و هشدار بدون

 در کار ،روشنایی کمبود ،حفاظتی نرده نبود ،حفاظ بدون های دنده چرخ همچون
 .غیره و کار محیط در آور زیان شیمیایی عوامل وجود ،فشارو  گرما ،سرما

 (.فرد به برنده یاشیا برخورد، فرد سقوط مانند رویدادهایی) حادثه:

 (.هاآن غیره و بریدگی ،شکستگی) آسیب
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 هانریش يدومینو مدل تصویر -11 شکل

 حادثه وقوع ،مراحل از یکی نبودن ،گرددمی مشاهده فوق شکل در که گونه همان
 یبررس را باال موارد تمامی ترتیب به دبای ،حادثه وقوع از پس ممکن می سازد. را
را برای تکرار  کنترلی عوامل و نمود شناسایی را حادثه ایریشه و آنی دالیل و

 .کرد اجرایی و شناسایی مشابه موارد نشدن
 

  مدل ( چهارمیمM)  

 حادثه وقوع از پس نتیجه در داند،می حادثه وقوع عامل را زیر مورد چهار مدل این
 .نمود بررسی دقت به را عامل چهار این باید

  (Man) انسانی فاکتورهای کلیه ومردم  .1

 سمتق این در است مرتبط انسان اشتباه به که فاکتورهایی کلیه و دممر خطاهای
  گردد.می بررسی

 (Machine) آالت ماشین  .2
 گردد.یم بررسی قسمت این در آالت ماشین با مرتبط اشکاالت کلیه و فنی نقص

 (Materialو عوامل محیطی آن ) کاربردی مواد .3

 حادثه وقوع دالیل از یکی نامرغوب اولیه مواد از استفاده یا اولیه مواد در نقص
 گیرد برایمورد استفاده قرار می نامناسب اولیه مواد اوقات گاهی گردد.می تلقی
 چرخ سرعت به که هادنده چرخ در مس مانند نرم فلز از کردن استفاده مثال
 .کند و آنها را از بین می بردرا دچار سائیدگی می هادنده

 (Management)مدیریت   .4

 ،ایلهمسئ خصوص در اشتباه تصمیم اتخاذ در مدیریت اشتباه دستور اوقات گاهی
 خاص ایحوزه در متخصص غیر کارکنان و آالت ماشین اولیه، مواد ،فرایند انتخاب
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 وقوع از بود خواهد قادر مدیران دانش و تجربه تخصص، .اندعلت اصلی حادثه
 نماید. پیشگیری حوادث از بسیاری

 بررسی ایریشهتاثیرگذارند باید به صورت  حادثه وقوع در که ،فوقعامل  چهار
 .شوند

 
 مدل (( سهE)) 

 :می شود حادثه وقوع موجب زیر عامل سه به بی توجهی
1.Education )آموزش(  
2. Engineering مهندسی( )اقدامات 
3. Enforcement بهداشتی( و ایمنی قوانین )اعمال 
  .کرد جوو  جستباید در این سه عامل  را حوادث علت مدل این در
 

  (ام) تی ام ای پی مدل TMEPM  

 زیهتج گروه .شودمی بندیتقسیم زیر دسته پنج به حادثه وقوع واملع مدل این در
 به بسته معموالتیم تحقیق  ،کندمی بررسی را حوادثبا این مدل  حادثه تحلیل و

 :شودمی انتخاب حادثه نوع
 عوامل وقوع حادثه -1جدول 

 مفهوم عامل ردیف
1 Task کارکنان به محوله وظائف 
2 Material  کاربردی مواد و تجهیزات و وسایل 
7 Environment  کار محیط 
4 Personal  کارکنان شخصی مسائل 
1 Management  مدیریت 

 
1. Task کارکنان( به محوله )وظائف  

، اولین عامل برای بررسی حوادث است. حادثه وقوع زمان در کاراجرای  طریقه
 خواهند جوو جست را زیر موارد نظیر سؤاالتی پاسخ حادثه، تحقیق گروه اعضای

 است این شودمی مطرح که دیگری مهم پرسش ،سؤاالت این اکثر دنبال به .کرد
  است؟ بوده چه آن علت ،است منفی پاسخ اگر که

 است؟ شده استفاده ایمن کار دستور یک از آیا

 است؟ یافته تغییر ایمن نا شرایط به زمان مرور به ایمن شرایط آیا
 است؟ بوده دسترس در مناسب وسایل و ابزار آیا
  است؟ شده استفاده مناسب وسایل از آیا
 اند؟بوده سالم ایمنی تجهیزات آیا
  است؟ شدهمی استفاده مناسب های حفاظ از لزوم مواقع در آیا
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2. Material کاربردی( مواد و تجهیزات و )وسایل 

 فادهاست مورد وسایل و تجهیزات از ناشی که حادثه وقوع در مؤثر عوامل یافتن برای
 ره در اگر.دنمای جوو  جست را ذیل سؤاالت پاسخ باید حادثه تحقیق گروهاست، 
 علت باید بازرس ،رددا وجود کار محیط در ایمن نا شرایط که شود مشخص مرحله

 کند: شناسایی را امر این

 است؟ موجود فنی، نقص دارای های دستگاه و تجهیزات پایانه، در آیا

 است؟ بوده چه دستگاه افتادن کار از و خرابی علت
 است؟ نیامده عمله ب الزم دقت آالت ماشین طراحی در آیا
  است؟ شده استفاده خطرناك و مضر مواد از کارگاه در آیا
 است؟ شده شناخته کارگران برای مواد این بودن ساز خطر ماهیت آیا 
 است؟ موجود باشد، داشته کمتری خطر که جایگزین ماده آیا 
  است؟ استاندارد مصرفی اولیه مواد آیا 
3.Environment کار( )محیط 

 عواملی کار، محیط در شده حادث ناگهانی تغییرات ویژه به و فیزیکی محیط
 قوعو زمان در حاکم شرایط است مهم که چیزی دارند. شناسایی به نیاز که هستند
 است. بوده حاکم همیشگی معمول و عادی حالت در که شرایطی نه است. حادثه
  دهد: قرار بررسی مورد را ذیل موارد بازرسی و تحقیق گروه است الزم مثال برای

 است؟ بوده چگونه ی()جوّ هوایی و آب شرایط

 است؟ بوده پایانه در موجود سامانه ب نا شرایط از ناشی ،حادثه آیا
 است؟ بوده گرم خیلی یا سرد خیلی ،محیط آیا
 است؟ بوده زیادی صدای کارسرو محیط در آیا
 است؟ داشته وجود کافی نور ،کار محل در آیا
 (Fume) فلزی دمه یا غبار و گرد خطرناك، گازهای یا سمی مواد کار محیط در آیا

 است؟ داشته وجود
 
3. Personal کارکنان( شخصی )مسائل 

 ودهب دخیل حادثه ایجاد در مستقیماً که افرادی از یک هر روانی و فیزیکی شرایط
 ماا نیست، اشخاص سرزنش ،تحقیق این از هدف گیرد. قرار بررسی مورد باید اند

 نان،کارک شخصیتی هایویژگی بررسی بدون تحقیق این که است آن مهم نکته
  شد. نخواهد کامل

 است: شده اشاره زمینه این در شده مطرح سواالت از ای نمونه به ذیل، در
 اند؟ داشته تجربه دادند می انجام که درکاری کارگران آیا

 اند؟ دیده مناسبی آموزش آیا
 است؟ بوده چگونه آنها سالمتی وضعیت

 اند؟ بوده خسته آنها آیا
 اند؟ اشتهد قرار شخصی یا کاری های استرس تحت آنها آیا
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5.Management )مدیریت( 
 قشن نتیجه در و است مدیریت با کار محل در ایمن شرایط ایجاد قانونی ئولیتمس

 د.گیر قرار توجه مورد حادثه تحقیق در باید همیشه باال، رده مدیران و سرپرستان

 ریبیشت های پرسش به منجر منطقی لحاظ به قبلی شده مطرح سؤاالت به پاسخ
 شود: می ذیل سؤاالت نظیر

 اند؟ مطلع آنها از کارکنان همه و است شده ابالغ کارکنان به ایمنی دستورات آیا

 مطابق کارها وآیا است کارکنان دردسترس ونمدّ صورته ب کار اجرای طریقه آیا
  ؟است آمده در اجرا به دستورالعمل

  است؟ شده اعمال نظارت مناسباجرا، امر در
  اند؟ دیده آموزش کارنجام دادن ا برای کارگران آیا
  دارد؟ وجود مشکالت رفع جهت ای برنامه آیا
  است؟ شده تصحیح موجود، ایمن نا شرایط آیا
  است؟ گرفته انجام منظم و ای دوره صورته ب داری نگه و تعمیر های سرویس آیا
  است؟ شده انجام ای دوره منظم های بازرسی آیا
 
 ارزشیابی 6-4

  متصدیاین سمت ) در فعالیتبرای  فرد که است این پودمان این از هدف
 درهنرآموز باید  به همین منظور، باشد، داشته ( قابلیتحفاظتی هایسیستم

 یحفاظت هایسیستم از استفاده مهارت هنرجو که برسد نتیجه این به هاارزشیابی
 با دبای هنرجو همچنین آن کسب کرده است. نمودن فعال و اندازیراه حد در را

 تهیه توانایی و کند شناسایی را آنهاباشد و  داشته آشنایی رویدادها و حوادث
 باشد. داشته را ربط ذی مسئولین بهآن ها  رسانی اطالع و آنها از گزارش

 هایسیستم از تعدادی که محلی به شود خواسته هنرجویان از دبای ارزشیابی در
 یآشنای تجهیزات این باید نسبت به هنرجو و کننده مراجعه است موجود حفاظتی

آن  هنرجو و شود تهیه ایشان برایالزم است طرحی  همچنین باشد. داشته کافی
 آنچه با مطابق گزارشی آن پیامدهای از وکند  تحلیل و تجزیهاجرا و  خوبی به را

 رسانیاطالع حادثه با مرتبط مسئولین به همچنین و نماید تهیهاست.  آموخته
 نماید.
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 های حفاظتيمتصدی سيستمارزشيابي شايستگي 
 

 شرح کار:
    راه اندازی سیستم حفاظتی و اطمینان از عملکرد سیستم 

  ) تعیین خطرهای محیط کار ) پایانه 

   یادداشت برداری و تهیه گزارش با جزئیات کامل 

 استاندارد عملکرد: 
 های حفاظتی الکترونیکیبا استفاده از سیستم Isiri55حفاظت فیزیکی پایانه بر اساس استانداردهای 

 شاخص ها:
  عملکرد تمام سیستم ها 

  بر اساس گزارش های تهیه شده 

 بر اساس فرمت تعریف شده 
 شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

 شرایط: 
 محل آزمون: در محل پایانه یا مکانی که مجهز به سیستم حفاظتی باشد     -

 دقیقه کتبی(30 -دقیقه عملی 30دقیقه ) 60مدت آزمون: به ازای هر هنرجو  - 

 اخذ آزمون به صورت انفرادی  -   
 هماهنگی با مسئول پایانه یا مکانی که مجهز به سیستم حفاظتی باشد   -   

  - ابزار و تجهیزات:
 معیار شایستگی:

 نمره هنرجو  3حداقل نمره قبولی از  مرحله کار ردیف

  1 راه اندازی سیستم های حفاظتی    1

  2 بازبینی و کنترل تصاویر و هشدارهای ارسالی   2

  2 تهیه گزارش فنی   3
شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی 

 و نگرش:
 انجام مراحل کار با رعایت صداقت و امانتداری   -1
 رعایت دقت در انجام کارها   -2
 بعدیمستند سازی دقیق گزارش و تحویل آن به شیفت  -3

2 

 

 * میانگین نمرات

 می باشد. 2* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 
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 حمل و نقل انبارداریمتصدی واحد يادگيری 
 بندي بودجه جدول

 

 واحد جلسه
 محتوا رئوس فصل یادگیري

 زمان
 عملي نظري

1 

 پنجم انبار متصدی

 و انبارداری ،1 فعالیت اجرای آن، انواع و کاال آن، انواع و انبار
 انبارداری مراحل

8 0 

2 
 0 2 گمرکی انبارهای در آن پذیرش و محموله دریافت

 6 0 (1 عملی )کار گمرکی انبار در ،انبار رسید قبض صدور

7 
 0 2 سازمانی انبارهای در کاال گرفتن تحویل و دریافت
 رسید و کاال موقت رسید فرم خرید، درخواست فرم تکمیل

 (3 و 2 عملی )کار انبار
0 6 

4 

 انبار، فضای انتخاب و ایمنی در موثر عوامل و مشخصات
 ریحتش انبار، ایمنی نامهآیین به توجه با انبارها بندیدسته

 فهرست تشریح ،2 فعالیت اجرای انبار، ایمنی نامهآیین قوانین
 3 فعالیت اجرای انبار، از بازدید بازرسی

5 0 

 هنرآموز کتاب در که) گزارش قالبدر  4 عملی کار تشریح
 (است شده تشریح

0 3 

1 

 نیایم )چک لیست( وارسی فهرست تکمیل و انبار از بازدید
 (4 عملی )کار انبار

0 5 

 توجه اب ،انبارش نحوه تشریح انبار، در کاال حفاظت و داری نگه
 رایب جهانی هماهنگ سیستم تشریح کاال، هندسی شکل به

 4 فعالیت ی،شیمیای مواد گذاریعالمت و بندیطبقه
3 0 

3 
 0 1 5 فعالیت آتش(، یا )ایمنی خطر لوزی

 ملیع )کار انبار در کاال داری نگه و حفاظت اصول کارگیری به
5) 

0 7 

3 

 0 1 کبیج صدور نحوه تشریح گمرکی، انبارهای در کاال تحویل

 5 0 6 عملی فعالیت

 سازمانی، انبارهای در کاال و اجناس دادن تحویل یا صدور
 6 عالیتف انبار، به کاال بازگشت انباری، بین حواله انبار، حواله

2 0 
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 انبار
 و سفر خدمات)) کتاب در است. انبار انواع بندی دسته بیان هدف ،قسمت این در

 موجودی و کاال خاصیت ساختمانی، فرم نظر از انبارها از بندیدسته ((گردشگری
 ابکت در انبار به مربوط مباحث به است بهتر قسمت ینا در است. شده ارایه انبار

 برای نیازهایی پیش عنوان به را ،مطالب آن و شوداشاره  گردشگری و سفر خدمات
 رد انبار موقعیت نظر از انبارها بندیدسته مبحث این در کنید. مطرح ،مبحث این

 توجه با است. شده ارایه لکیتما نظر از ،و جامعه اقتصادی هایفعالیت با ارتباط
 درسی کتاب مباحث ادامه در مشروح صورت به گمرکی انبارداری مبحث اینکه به

ست، ارائه شده  کاال نوع اساس بر که نیز گمرك در انبارها بندی دسته است، آمده
 است.
 کی به را انبارها انواع از یکی ،فعالیت عنوان به توانمی مطالب تدریس این از پس

 و تکمیلی مطالب هنرجویان تا دهید اختصاص هنرجویان از گروهی یا هنرجو
 کالس در گزارشی جهت طرح قالب در را انبارها این از یک هر به مربوط تصاویر

 کنند. تهیه
 

 آن انواع و كاال
 به کاال بندیبسته که اهمیتی به توجه با را کاالها است شده سعی جا این در

مورد بررسی  بندیبسته و هندسی شکل نظر از ،دارد انبارداری و حمل در خصوص
 .ردیگ یم قرار آن درون کاال که است یا محفظه واقع در بندیبسته .قرار دهد

 و یانباردار نقل، و حمل یزمان فاصله در که است نیا کاال بسته بندی از هدف
 یاحتمال خطرات و صدمات از و شود حفظ کاال مهم مشخصات و صفات ع،یتوز

 شد.با خود را داشته هایویژگی باید کاال یک بندی بسته آید. عمل به یریجلوگ
 و ثانویه بندی بسته ،اولیه بندی بسته) مرحله سه در کلی طور به کاال بندیبسته
 واقع در اولیه هایبندیبسته شود.می بندیتقسیم (نقل و حمل برای بندیبسته

 قوطی ،فلزی قوطی از از جمله استفاده ،رودمی کار به کاال ظرف عنوان به
 ،طلس سیلندر، پاکت، گونی، و کیسه شیشه، تیوپ، ،مقوایی قوطی پالستیکی،

برای  .یردگمی قرار استفاده مورد توزیع شبکه برای ثانویه بندیبسته .بشکه گالن،
 کرد. اشاره لعد و بشکه رول، کالف، چوبی، صندوق ،کارتن به توانمی مثال
صورت می  نقل و حمل عملیاتجرای ا برای صرفاً نقل و حمل برای بندیبسته

 ملح متصدیان توسط عمدتاً هابندی بسته نوع این طراحی دلیل همین بهگیرد. 
 موارد در )مگر ندارد فروشنده و خریدار به ارتباطی عموماً و شودمی انجام نقل و

 عدل و رول بگ، جامبو بندل، صندوق، قفس، پالت، کانتینر، به. از جمله خاص(
 کرد. اشاره

 انهنرجوی یبرا بندیبسته اهمیت ،فوق بحث مانند ایمقدمه بیان با مبحث این در
 بر مبتنی کتاب متن در شده ارایه بندیدسته که گردد تاکید و شودمطرح 
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 از پس .است گمرکات( در خصوص )به نقل و حمل برای شده انجام بندیبسته
 ارایه توضیحات با مطابق) هابندیبسته خصوص در بیشتر توضیحات ارایه به این

 شود. پرداخته (درسی کتاب متن در شده
 

 و تعیین نوع انبار و نوع کاال بازدید از یک انبار کاال  فعالیت کالسی
هدف از این فعالیت بررسی توانایی هنرجو در تعیین نوع انبار با توجه به 

کتاب خدمات سفر و گردشگری  در های ارایه شده در این کتاب وبندیدسته
 مربوط بهخارج مدرسه از یک انبار  در)است. برای این منظور از یک انبار کاال 

ها ندیبعمل بیاورند و نوع انبار را با توجه به هر یک از دستهبازدید به ( مدرسه
 شان ها که شرحآن الیل خود و نوع کاالهای موجود و شکل هندسیبا ذکر د

 د به صورتنتوانمیرا این فعالیت  کنندتعیین آمده است، در کتاب درسی 
 را نیز و گزارشی از بازدید خوددهند نفر انجام  ،سهبا تعداد حداکثر  ،گروهی

 ارایه نمایند.

 

 

 انبارداری
 ال:)مث است آمده کتاب متن در که سواالتی کردن مطرح با مبحث این شروع برای
 یهاول مواد از یکی تولید حین در غذایی، مواد تولید کارخانه یک در کنید فرض
 اتنظر و دهید مشارکت بحث در را هنرجویان آید؟(می پیش اتفاقی چه شود، تمام

 به روند این با تا شوید جویا هنرجویان های جواب درباره را دیگر هنرجویان
 مگا در کنند. درك را انبارداری تعریف هنرجویان وبرسند  متن نظر مد هایجواب

 است شده ارایه درسی کتاب در که 1-5 شکل به هنرجویان توجه جلب با بعد
 صل،ف این در درسی کتاب در اینکه به توجه با کنید. تشریح را انبارداری مراحل

 ینا کلی هایتفاوت ،است شده ارایه سازمانی انبارهای و گمرکی انبارداری یندفرا
 جدداً م فصل، این ابتدایی هایقسمت در شده ارایه مطالب به توجه با را انبار نوع دو

 ،ارانب نوع دو این برای را انبارداری گانهسه مراحل سپس و دهید قرار تاکید مورد
 نمایید. ارایه فصل ادامه مطالب با مطابق

 گمرکي انبارهاي در کاال پذیرش یا محموله دریافت
 بیجک صدور و انبار رسید قبض خصوص به ،گمرکی انبارداری امور اجرای

 صادر یگمرک مراحل سایر در که است دیگری مثبته سنادا نیازمند انبارداری
 عیس بوده کتاب مطالب در که محدودیتی و اسناد اینتعداد  به توجه با .شوندمی

 طرحم اصطالحات و شود پرداخته محموله دریافت کلی مراحل به بیشتر است شده
 تا شود آورده هنرآموز راهنمای در ترمشروح صورت به یا نویسپا صورت به شده

 نماید. مطرح هنرجو برای را متن در شده ارایه اصطالحات از تعریفی هنرآموز

 ( مانیفستبیانیه) 

 شده لحم بار بارشامل کل فهرست گویند.می را محموله یا بار کل فهرست بیانیه،
 جاریت مشخصات شامل محموله یا بار کل فهرست است. نقلیه واحد وسیله یک در
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 نوع و تعداد گیرنده، فرستنده، حمل، سند شماره شامل مشخصات این ست. کاال
 ست. مقدارکاال و شرح ها، بسته
 انعنو به سند این از کشورها از بسیاری و هست نیز بار اظهارنامه حکم در بیانیه

 هوایی، مرزهای طریق از که تجاری هرمحموله .کنند می باراستفاده اظهارنامه
 یهارابیانیه  اینسخه آن، برای باید شود، می گمرکی قلمرو وارد زمینی و دریایی

 و بارگیری کشور دریک خانه گمرك از کاال که دارد برآن داللت سند این شود،
 این مگر ،است نشده کسر آن از یا به آن نیفزوده چیزی راه طول در و شده حمل

 سیلهو یک های بارنامه مشخصات بیانیه در باشد. شده داده نشان که مطابق بیانیه
 .خاصی مربوط است بارنامه به فهرست، این در هرردیف لذا و شده درج به اختصار

 به باشد.شدگی  اصالح و خوردگی خط دارای نباید بار کل فهرست یا بیانیه
 نگله دادتع ها، بسته )تعداد کاال کلی مشخصات بار، کل فهرست یا بیانیه طورکلی

 ست.ی کاال ها بسته بر اصلی تأکید و دهد می نشان را و......( ها
 متداول بسیار جنوب گمرکات و بنادر در که هندی ظاهراً است ایکلمه نگله،
 یرت شاخه یک مثل) نشده بندیبسته کاالهای واحد به که توضیح این با است.
 کی حتی و لفاف بدون ماشین دستگاه یک یا سنگین فلزی شمش یک یا آهن

 یلتشک را واحد یک بارنامه و بیانیه اقالم که نیز (تراکتور یا اتومبیل دستگاه
 .گویندمی نگله دهند،می

 و انبار درقبض مندرج اطالعات بارنامه، وبیانیه  روی از اجرایی گمرکات در :توجه
  نمایند. می استخراج را ترخیصیه

 تجاری پته/ گمرکی پته  
 زشار با کاالهای برای که تفاوت این با ؛ است گمرکی سبز پروانه هماناین پته 

  .گردد می اعمال پست طریق از رسیده کاالهای و مسافر همراه کاالهای مانند
 

 انبار قبض

 بارنامه

 کاال وصول از پس وی نماینده یا کننده حمل که سندی از است عبارت بارنامه
 نقطه به مبدأ نام به نقطه یک از معامله مورد کاالی حمل از حاکی و کند صادرمی
 از یبیترک یا کشتی مانند ،است توافق مورد نقلیه وسیله با مقصد نام به دیگری

 حمل، برقرارداد داللت که است سندی بارنامه .حمل کرایه دریافت مقابل در آنها
 یاصل و است انتقال قابل و معامله قابل و دارد کاال مالکیت و بارگیری و تحویل

 کاالست. المللی بین تجارت در سند ترین
 یم تعیین حمل وسیله نوع به توجه با و است نویسی پشت و امضاء قابل بارنامه
 ونقل حمل های شیوه انواع با کامل ارتباط بارنامه انواع دیگر عبارت به شود.

 اساس این بر و مؤثراست آن ونقل حمل شیوه در کاال صاحب نظر بارو دارد.نوع
 شوند. می تلقی حمل اسناد جزء که دارد وجود متفاوت های بارنامه
 :زیر است شرح به اطالعتی حاوی بارنامه
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 بارنامه شماره 
 کننده حمل نشانی و نام 
 کاال گیرنده نشانی و نام 
 حمل وسیله نوع 
 مبدأ یا بارگیری محل نام 
 مقصدکاال یا تخلیه محل نام 
 ها بسته تعداد و بندی بسته نوع 
 کاال شرح 
 کاال ابعاد 
 کاال وزن 
 حمل کرایه پرداخت نحوه 

 یاسناد اعتبار شماره  

 صدوربارنامه و حمل خیتار 
 

 سازماني انبارهاي در کاال گرفتن تحویل یا دریافت
 یک رد کاال تحویل و خرید کلی یندفرا است شده سعی ابتدا در مبحث این برای

 هک را هاییبخش و انباردار جایگاه هنرجو تا شود ارایه فلوچارت صورت به سازمان
 رد شود سعی بنابراین بشناسد. ،است ارتباط در هاآن با سازمان یک در انباردار
 فلوچارت ینا در شود. تاکیدبیشتر  انباردار با مرتبط وظایف به فلوچارت این تشریح

 ادامه درباره آن  در توضیحاتی که است شده استفاده مالی نظام عبارت از
 توضیحاتی داده شده است. 

 ی(:تعهد یمال نظام) مالی نوین نظام 
 بر گذرد می آن عمر از سال 70 حدود که نقدی حسابداری یا دولتی حسابداری

 در تغییر گونه هر سیستم این در است. استوار نقد وجه پرداخت و دریافت اساس
 و شناسایی زمانی درآمدها و است نقد وجه مبادله مستلزم موسسه مالی وضعیت

 پایبندی به تعهدات، در اما گردد. می دریافت آن وجه که شوند می ثبت دفاتر در
 الزم خدمات که دنشومی منعکس حسابداری دفاتر در و شناسایی زمانی درآمدها

 .گردد ارائه
 خدمات ارائه زمان بلکه گیردنمی قرار توجه مورد روش این در وجه وصول زمان لذا
 و شناسایی زمان مبنا، این در همچنین دارد. اهمیت درآمد ثبت و شناسایی در

 تحویل کاالیی که زمانی و هاست هزینه تحقق یا ایجاد زمان ها، هزینه ثبت
 تخدم یا تحویلی کاالی شده تمام بهای معادل شود، می انجام خدمتی یا گرددمی

 .شود می ثبت و ایجاد دفاتر در پرداخت قابل بدهی یافته، انجام
 احثمب ادامه در ،شد ارایه کاال تحویل و خرید کلی فرآیند فلوچارت اینکه از پس

 زا اما شود.می تشریح کاال دریافت یعنی انبارداری مرحله اولین درسی کتاب
 ادرص انباردار توسط که قبلی خرید هایدرخواست اساس بر کاال معموالً که آنجایی
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 کاال خرید درخواست یندفرا دبای ابتدا در بنابراین د،درگمی دریافت .است شده
 کاال خرید درخواست فرم مختلف هایقسمت ادامه در شود. تشریح هنرجو برای

 درخواست فرم اینکه از پس است. شده تشریح 1جدول  جدول قالب در (1شکل )
 همربوط فرم که بخواهید هنرجویان از کاال درخواست فرم ارایه با ،شد تشریح خرید

 رمف از شده تکمیل های)نمونه کنند تکمیل است درج شده درسی کتاب در که را
کار  قسمت در شده ارایه توضیحات با کاال خرید درخواست فرم و کاال درخواست

  است(. هشد ارایه 2عملی 

 
 کاال خرید درخواست فرم -1 شکل
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 خرید درخواست فرم در موجود هايآیتم تشریح -1 جدول

 

 شرح آیتم

 شماره
 هم به متصل ومنظم  باید که است خرید درخواست فرم سریال شماره منظور
 باشد.

 کاال کد

 می استفاده کاال کد از معموال نظر مورد کاالی و جنس تخصص یافتن برای
 صورت به قراردادی هاینشانه یا هاعالمت از مرتب ایمجموعه کنند.کد کاال

عبارت  کاالها کدگذاری مزایای ازبرخی  ست.ا دو آن از ترکیبی یا عدد یا حرف
 ترساده شناسایی -2 اجناس، توصیف و نویسی طویل نداشتن به نیاز -1از: اند 

 ها.انبار موجودی به مربوط اطالعات به مراجعه در تسهیل -3 و اجناس تردقیق و
 ترتیبی، اعداد با ساده گذاریشماره روش به توانمی کاال کدگذاری هایروش از

 روش ی،دیوی روش یا اعشاری روش عدد، و حرف تلفیقی روش ایی،بالف روش
 کرد. اشاره MESC روش و کاال بندیطبقه اساس بر کدگذاری روش نیمونیک،

 اره به که است 830472320-1 کد MESC روش در کدگذاری از ای نمونه
 است. یافته تخصیص اینچی 20 دستی

 کاال شرح
 ،830472320-1 کاالی کد برای مثال برای نظر، مورد کاالی مورد در توضیحی

 باشد. "اینچی 20 دستی اره " تواند می شده ارایه توضیح

 فنی شماره
و  هستند فنی شماره دارای استاندارد ابزار و آالت ماشین یدکی قطعات از برخی
 . (Part Numberمیکند.) شناسایی را کاال قطعه شماره این با کننده تولید

 .کاال( )متقاضی است کرده ارایه را انبار از کاال درخواست که سازمان از واحدی کننده درخواست

 درخواست شماره
 کاال( د )ش کاال

 فرم از استفاده با دبای کاال برای سازمان مختلف واحدهای هایدرخواست
 شماره کاال درخواست شماره از منظور گردد، ارسال انبار به "کاال درخواست"

 .است فرم این

 کاال واحد
 ...(.و کیلوگرم مترمربع، متر، )عدد، کاال گیریاندازه واحد
 .است "عدد"اینچی،  20 دستی اره" واحد کاالی مثال برای

 مقدار

 کاالیی )میزان راه در انبار(، در موجود کاالی )میزان موجودی شامل قسمت این
 مسیر در و شده داده سفارش دیگری خرید درخواست براساس است ممکن که

 به دخری سفارش برای که کاالیی )میزان شده تصویب و (است انبار به رسیدن
 .است رسد(می تصویب

 کاردکس

 نباردرا کاال یک به مربوط گوناگون انفعاالت و فعل و داری نگه و ثبت عمل به
 سیستم آن داری نگه محل و موجودی صادره، وارده، مقدار از آگاهی جهت

  مکانیزه هایسیستم فقدان دلیله ب قدیم در شود. می گفته کاردکس
 و کاردکس هایکارت در اقالم گردش ثبت و هافعالیت این کلیه کامپیوتری و

 انبارداری افزارهاینرم در یندفرا این امروزه. تاس گرفتهمی انجام دستی کامال
 مسئول عنوان به است، امور اجرای این لمسئو که شخصی گیرد.می انجام

 شود.می شناخته کاردکس
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 توسطند، باید خرید درخواست فرم اساس بر عموماً که ،انبار به رسیده کاالهای
 موقت رسید فرم کردن تکمیل نحوه آموزش برای شوند. گرفته تحویل انباردار

 و 1جدول  در که توضیحاتی از استفاده با (3شکل) انبار رسید فرم و (2 شکل)
 در موجود فرم که بخواهید هنرجویان از اطالعات ارایه با است شده ارایه 2 جدول

 شکل در هافرم این از شده تکمیل های)نمونه کنند تکمیل را درسی کتاب متن
 استفاده نیز هامثال این از تواندمی هنرآموز که است شده ارائه 2کار عملی  و4

 کند(.
 

 
 کاال موقت رسید فرم -2 شکل
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 کاال موقت رسید فرم در موجود هايآیتم تشریح -2 جدول
 

 شرح آیتم
  فاکتور شماره

 فاکتور( )ش
 فاکتور شماره و همین دارد خردی فاکتور شود می خریداری که کاالیی هر

 .ست کاال خرید
 درخواست شماره
 خرید( د )ش خرید

 گردید. تشریح قبل قسمت در که کاال خرید درخواست فرم شماره

 قفسه کد
 دگردمی استفاده )کد( شماره یک از انبار در اجناس محل کردن مشخص برای

 و سفر خدمات کتاب در انبار در کدگذاری نحوه به مربوط توضیحات) که
 .(است شده تشریح گردشگری

 بارنامه شماره
 مارهش است الزم و دارند حمل بارنامه که است اقالمی برای اطالعاتی آیتم این

 شود ثبت سیستم در بعدی های ردیابی جهت بارنامه

 محموله شماره
 یلجرثق دستگاه یک مثال .باشد محموله چندین شامل خرید که است ممکن
 .  مرحله هشت درحمل  و کانتینر دستگاههشت  با برجی

 

 
 انبار رسید فرم -7شکل
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  انبار رسید شده تکمیل نمونه -4 شکل

 
 تکمیل فرم درخواست کاال از انبار و فرم درخواست خرید کاال  فعالیت کارگاهی

 به انبار از کاال درخواست فرم دبای نرآموزه عملی کار این دادن انجام برای
 فرم ،آن اساس بر هنرجو تا دهد ارایه دکنمی ایفا را انباردار نقش که هنرجو

 فرم تواندمی) نیستند موجود انبار در که کاالهایی برایرا  کاال خرید درخواست
 دباش درخواستی میزان از کمتر کاال موجودی که درخواستی کاالهای کاردکس

 کند. صادر (است شده ارایه 3کار عملی  در کاردکس فرم نمونه. نیز ارایه شود
 5 در شکل کاال خواست در شده تکمیل فرم نمونه کنید فرض مثال عنوان به
 یموجود دارای انبار در محصول شیرینگ دستگاه و شود داده تحویل هنرجو هب

 را خرید درخواست فرم محصول این برای دبای هنرجو در این صورت نیست.
 طابقم محصول این برای خرید درخواست فرم شده تکمیل نمونه و کند تکمیل
 .بود خواهد 5شکل 

 

 

 



  

 114 

 
 انبار از کاال درخواست فرم نمونه -1 شکل

 

 
 1شکل  در شده ارایه کاالي درخواست براي خرید درخواست فرم شده یلتکم نمونه -3 شکل
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 تهیه را درخواستی کاالی تدارك مسئول شد، صادر خرید درخواست اینکه از پس
 شده خریداری کاالهای فاکتور و خرید درخواست رسید داشتن همراه با ومی کند 

 )هنرجو( انباردار و دهدمی تحویل انبار به را کاالها ،(7 شکل مطابق مثال این )برای
 یلتحو به نسبت خرید درخواست فرم با شده خریداری کاالهای تطبیق پس دبای

 .نماید اقدام انبار رسید فرم سپس و موقت رسید فرم صدور و کاال گرفتن

 
 درخواست اساس بر شده خریداري اجناس براي فروش فاکتور نمونه -3 شکل

  خرید



  

 113 

 
 موقت رسید شده تکمیل فرم -3 شکل

 

 
 انبار رسید شده تکمیل فرم-9 شکل
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 کار با کاردکس یک کاال  فعالیت کارگاهی
توان با طراحی فرم کاردکس برای این فعالیت عملی می دادن برای انجام 

آموزان مختلف و سپس تحویل این فرم به هنرجو از او خواسته شود دانش
  شکلاز فرم کاردکس تکمیل شده درای سواالت مربوطه پاسخ دهد. نمونه 

 ارایه شده است. 10شکل 
 

 
 بود: خواهد زیر شرح به نیز سواالت جواب

 135 : قبل مالی سال از شده منتقل دوره اول موجودی – 1
 یخچال دستگاه 1310 انبار( )قبض محصول انبار رسید : شامل ورودی اسناد – 2

 برفک بدون فوت 12
 برفک بدون فوت 12 یخچال دستگاه 17 تعداد فروش از برگشت و
 12 یخچال دستگاه 1385 تعداد به فروش های حواله شامل خروجی اسناد – 3

 برفک بدون فوت
 برفک بدون فوت 12 یخچال دستگاه 77 ای لحظه موجودی مقدار – 4
 بدون فوت 12 یخچال دستگاه 2847 شامل مالی سال در کاال گردش مقدار – 5

 برفک

 

 
 خانگي لوازم تولید یک به مربوط دکسکار )کارت( فرم نمونه -10 شکل

سال مالی : 1395

واحد سنجش : دستگاه

توضیحات گردش کاالموجودی مقدار سندردیف سندشماره سند شرح سند تاریخ ردیف

226135135135سند اول دوره 1950101

1312123147حواله فروش2950115

213120150حواله فروش3950116

11220100170حواله فروش4950118

15150250320رسید انبار 5950118

عطف به حواله فروش شماره 1 612252322برگشت از فروش6950131

361200452522رسید انبار 7950225

12324502972حواله فروش8950611

26069609621932رسید انبار 9950815

عطف به حواله فروش شماره 161159771947123برگشت از فروش10950920

3624900772847حواله فروش11950925

12950926

شرح کاال : یخچال 12 فوت بدون برفک

77موجودی لحظه ای 

کارت کاردکس کاال 

کد کاال : 

950926تاریخ:

405063589

انبار: محصول
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 انبار فضاي انتخاب و ایمني در موثر عوامل و مشخصات 
 ست،ا شده ارایه انبارها ایمنی نامهآیین با مطابق انبارها بندیدسته مبحث این در

 به توجه اب .نیامده بندیدسته این به توجه با انبارها ایمنی با مرتبط قوانین سپس
 تربیش و است نشده بیان درسی کتاب در انبار ایمنی قوانین تمامی محدودیت،

 ملکا متنگردد.  ارایه آن با مرتبط تصاویر ارایه با همراه هاآن اهم است شده سعی
 به یادآوری آن ، زیرااست آمده هنرجو همراه کتاب در انبارها ایمنی قوانین

 رسد.می نظر به ضروری نیز هنرجویان
 

 بررسي نکات آیین نامه ایمني انبار در یک انبار الستیک وسایل نقلیه  فعالیت کالسی
 15یک انبار الستیک وسایل نقلیه موجود است. در صورتی که ابعاد این انبار 

متر باشد  3متر باشد و ارتفاع اجناس چیده شده بر روی یکدیگر برابر با  30در 
 سواالت زیر پاسخ دهید. نامه ایمنی انبار بهبا توجه به آیین

 
 

 است؟ مناسب انبار ابعاد آیا 

 هزیرمجموع نقلیهوسایل الستیک انبار انبار، ایمنی نامهآیین 2 ماده به توجه با
 عرض و طول نامه،آیین 44 ماده به توجه با گیرد.می قرار 4 ردیف انبارهای
 مناسب انبار ابعاد بنابراین .نماید تجاوز 60X20 حدود از نباید 4 ردیف انبارهای

 .است
 از و نشانی( آتش )کپسول دستی کنندهخاموش تعداد چه به انبار این 

 است؟ نیازمند نوعی چه

 متر صد هر نسبت به باید 4 ردیف انبارهای انبار، ایمنی نامهآیین 47 ماده توجه با
 وسعت چه چنان و باشند مجهز کیلویی 12 گاز پودر کپسول دستگاه دو به مربع
 پسولک دستگاه یک وجود مذکور هایکپسول بر عالوه باشد متر یکصداز بیش انبار
 .است الزامی کیلویی 50 گاز پودر

 با است برابر انبار مساحت 15 30  جز [] از منظور )توضیح: است. مربع 450
 .است( عدد صحیح
 =هاکننده خاموش تعداد

[ ]     
450

2 5 2 10
100

n n  

 اینکه توجه با است. نیاز کیلویی 12 گاز پودر کپسول دستگاه 10 به بنابراین
 50 گاز پودر کپسول دستگاه یک است مربع متر 100 از بیش انبار مساحت
 است. نیازمورد  نیز کیلویی
 باشد؟ متر چندباید  انبار راهروهای عرض حداقل 

 عرض ،باشد متر 20 از کمتر آنها عرض که انبارهایی نامه،آیین 14 ماده به توجه با
 هاآن عرض که انبارهایی باشد. نیم و متر یک از کمتر نبایدآن  انبار داخل راهرو
 انبار چنانچه و بود نخواهد متر دو از کمترآن  راهرو عرض باشد متر 20 از بیشتر
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 اب متناسبآن،  راهرو ، بایدباشد مجهز نقل و حمل موتوری یا مکانیکی وسایل به
 .پیش بینی شود مزبور وسایل عبور

 موتوری تجهیزات از اینکه فرض با و است متر 20 کمتر انبار عرض که آنجایی از
 باشد. کمتر متر 5/1 از نباید راهرو عرض نشود، استفاده نقل و حمل
 است. متر چند شده چیده کاالهای برای سقف تا فاصله حداقل 

 دهش چیده کاالی نقطه ترینمرتفع و انبار سقف بین نامه،آیین 18 ماده با مطابق
 فاصلهباشد بیشتر متر 4.5 شده چیده کاالی ارتفاع اگر .است شرحاین  به فاصله

 بین شده چیده کاالی ارتفاع اگر خواهید بود. همچنین نیم، و متر یک سقف تا
 شده چیده کاالی ارتفاع اگر و متر یک سقف تا فاصله باشد متر 4.50 تا 2.60
 .بود خواهد متر سانتی 40 سقف تا فاصله باشد متر2.60 از کمتر

 دبای سقف تا کاال فاصله بنابراین است متر 5 با برابر کاالهای ارتفاع اینکه به نظر با
 .خواهد بود متر 5/6 برابر انبار سقف ارتفاع حداقل صورت این درباشد.  5/1

 انبارها از بازدید )چک لیست ( وارسي فهرست
 

 تکمیل فهرست وارسي بازدید  کالسیفعالیت 
هدف از این فعالیت در واقع این است که هنرجویان پس از مطالعه مقررات 

ه تهی در هنگام بازدید از انبار رامواردی  شوند عمومی و اختصاصی انبارها قادر
. برای همین باشدمطابق با این مقررات و در قالب فهرست وارسی  کنند که

تواند با فهرست کامل وارسی می ،تکمیل شده توسط هنرجومنظور چند سوال 
 که در کتاب همراه هنرجو آمده است مقایسه گردد.

 

 

 
 گزارش بازدید از یک انبار و تکمیل فهرست وارسي  فعالیت کارگاهی

ند تهیه کنگزارشی از بازدید انبار بخواهید پس از بازدید از انبار از هنرجویان 
نحوه تکمیل گزارش را شرح دهید تا هنرجویان از مواردی که بازدید قبل از 

در زیر قالب یک گزارش بازدید مورد توجه قرار دهند، آگاه شوند. در بازدید  دبای
 . را مالحظه می کنید
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 فرم گزارش بازدید -11شکل 
  

 : شرکت نام
  : شرکت مسئول نام

 اقتصادی: فعالیت مجوز شماره
  : شرکت پستی کامل نشانی

 :دورنگار شماره تلفن: شماره کدپستی: 
 الکترونیک: پست

 همراه: تلفن شماره : فنی مسئول نام
  ثابت: تلفن شماره 

 : فعالیت زمینه
 

 :باشد( تولیدی شرکت یک انبار که صورتی )در فرآورده نوع
  

  ارزیابی: و بازرسی از هدف

 : موارد سایر
 محل در ایشان قانونی جانشین یا ،شرکت فنی مسئول عنوان .............به.آقا/خانم ،بازدید زمان در

  ندارد  دارد حضور
 

 :................................... بازدید ساعت و تاریخ
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 ها انبار از بازدید وارسي فهرست

 : توضیحات
 .نامه آئین چارچوب در انبارداری اصول رعایت : بله جواب

 .انبارداری اصول نشدن رعایت : خیر جواب

 .ندارد شما انبار به ارتباطی ،انبارها بندی گروه به توجه باسؤال،  : N/A جواب

 : انباردار                                 : انبار نام
 ها انبار از بازدید وارسي فهرست -2جدول 

ف
دی

ر
 

 مالحظات N/A خیر بله موضوع

1          

 
 فرم وارسي ارزیابي -7جدول 

 طمربو ردیف ذکر با ارزیابی در شده مشاهده نواقص
 وارسی فرم در

 نواقص رفع برای پیشنهادی راهکار

  

 
 نیز گزارش انتهای در و کند بیان را خود مشخصات هنرجو گزارش، بتدایا در

 واقصن نشان دهنده که انبار از برداشتی تصاویر مانندرا  دیگر هایضمیمه تواندمی
 داده ارجاع آنها به گزارش متن در هاضمیمه این گذاری شماره با ودهد  قرار ،اند

 شود.

 انبار در کاال حفاظت و دارينگه

 کاال خصوصیات و جنس به توجه با انبارش نحوه

 انبارش مختلف هایشکل با هنرجویان آشنایی بیشتر هدف قسمت، این در
 این ایجاد با تنها جا این در انبارش نحوه دموجو گستردگی به توجه با کاالست.

 شده دهبسن کرد، استفادهباید  متناسب هایشیوه از کاال کردن انبار برای که تفکر
 است.
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 يشیمیای مواد گذاريعالمت و بنديطبقه براي جهاني هماهنگ سیستم
 جی اچ اس شیمیایی مواد گذاری برچسب و بندی طبقه جهانی هماهنگ سیستم

(GHS) ایه شرکت کشورها، از وسیعی طیف .است تالش دهه یک از بیش نتیجه 
 هاآن شتال اند.بوده درگیر با این سیستم ربط ذی هایشرکت سایر و المللی بین
 شناسی سم از ی،وسیع دامنه در کارشناسی دانش گسترش سبب مدت این در

( دست GHS جی اچ اس ) سیستم به نهایت درو  دگرد حریق ایمنی تا گرفته
 محیطی خطرات و سمی خطرات فیزیکی، خطرات مبنای بر مواد سیستم .یافت

 سیستم این در خطر اطالعات تبادل هماهنگ های روش و طبقه بندی می شود
 رگهب نیز و دهنده هشدار های پیکتوگرام و خطر عبارات سیگنال، کلمات طریق از

 نمود توجه باید .ارائه می شود استاندارد فرمت با (MSDS) شیمیایی ایمنی های
 بر سیستم این در و است شیمیایی مواد مختص ))جی اچ اس (( بندی تقسیم که

 حذف زاعفونت مواد و رادیواکتیو مواد ،UN خطرناك کاالهای بندیتقسیم خالف
  .است گردیده

 
 بیان خطرات ماده اتانول  فعالیت کالسی

 نشان بطری با توجه به تصویر ارایه شده و وجود سه برچسب موجود بر روی
تواند به که می)خطر اشتعال پذیری، سمی بودن ماده و خطر سالمتی  دهنده
 .است (های بدن آسیب برساندارگان

 
 

 

 آتش( یا )ایمني خطر لوزي 

 (NFPA, National Fire Protection Association) آمریکاحریق حفاظتانجمن
 خطرات شناسایی برای که کرد تدوین NFPA 704 عنوان تحت را استانداردی

 و ایمنی کارشناسان بین در رود.می کار به شیمیایی( مواد خصوص )به مواد
 لوزی این ،شودمی هشناخت ))خطر لوزی(( عنوان با استاندارد این ایحرفه بهداشت

 دگیرییا با شود.می شناخته نیز آتش لوزی یا ایمنی لوزی چون دیگری عناوین با
 ولاص اساس بر و سدشنا را ماده کلی خصوصیات شود قادر باید هنرجو مبحث این
 وردم انبار نوع تعیین یا کردن انبار نحوه از اعم .کاال انبارش هنگام در ،شده ذکر

 .توجهات الزم را داشته باشد ،استفاده
 

 .(sodium borohydrideبه لوزی خطر ماده سدیم بورهیدرید )با توجه  فعالیت کالسی
 های این ماده را بیان کنید.ویژگی
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 12 شکل

 که موادی کنار در آن دادن قرار از ،ماده زیاد زایی اشتعال به توجه با 
نزدیک  از کلی طور به و منجر شود آتش سریع انتشار و توسعه به تواندمی

 در نباید را ماده این همچنین کرد. خودداری باید زااشتعال مواد به شدن
 .قرار داد درجه 93 حدود گرمای مجاورت

 در ،است خطرناك خیلی سالمتی نظر از ماده این اینکه به توجه با 
 در ات کرد استفاده تنفسی هایدستگاه و کامل حفاظت از آن باید با کار هنگام
 .دچار آسیب جسمانی نشود انباردار ،آن نشت و ماده به رسیدگی آسیب صورت

 گردد،می مشتعل همچنین و ناپایدار حرارت مجاورت در ماده این 
 .شود خودداری گرما مجاورت درآن  دادن قرار از بنابراین

 نشان واکنش انفجاری صورت به یا شدت به آب با اینکه به توجه با 
 انبار سرپوشیده( )انبار شودمی ممانعت آب ورود از که انباری در باید ،دهدمی

 کف از مناسب فاصله با و باشد خشک باید قرارگیری محل طورهمین و گردد
 گیرد. قرار مجاور دیوار و

 
ري داانبار کاال در کارگاه انبارداري با توجه به اصول مورد حفاظت و نگه  فعالیت کارگاهی

 کاال
پیش تعیین شده در اختیار  های کاال با مشخصات ازماکت ، بایددر این فعالیت

. سپس اصولی که بیان شده در کتاب درسی را در هنگام انبار گیردقرار  هنرجو
 :از جملهکردن مد نظر قرار دهد. 

ه ایمنی ناممتناسب با کاالی دریافتی مطابق با آیین ،تعیین نوع انبار -1
 نامه ایمنی انبار(انبار )چهار ردیف انبار تعریف شده در آیین

 حفاظت و دارینگه"رعایت اصول چیدمان ذکر شده در ابتدای مبحث  -2
در کتاب  "انبار در اقالم دنیچ "و اصول ذکر شده در مبحث  "انبار در کاال

تر و دارای مثال کاالهای سنگین .خدمات سفر و گردشگری را رعایت نماید
  .تقاضا را در فاصله نزدیک تری قرار دهد

نوع انبار شامل انبار معمولی، شیمیایی، فاسد شدنی و.... را با توجه به  -3
 های ماده دریافتی تعیین کند.ویژگی
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 یات کاال را تشخیصصخصو ،های نصب شده بر روی کاالبا توجه به برچسب -4  
در نزدیکی هم خودداری کند. در کتاب درسی  خطرساز دهد و از انبارش کاالهای

 که از البا توجه مشخصات کا)در کنار یکدیگر انبار شوند  دکاالهایی را که نبای
قرار دادن  از مثال برایبیان شده است.  لوزی خطر قابل حصول است(

 د.خودداری شو دهای شامل گاز استیلن بایهای اکسیژن در کنار محفظهکپسول

  
 گاز استیلن                                           اکسیژن

 لوزي خطر گازهاي اکسیژن و استیلن -17شکل 

 

 

 
 

 گاز یک اکسیژن می شود، مشخص اکسیژن گاز خطر لوزی از که طور همان
 قرار 4 عدد قرمز خانه در اینکه به توجه با استیلن گاز و است (OX) کننده اکسید

 ی موادبرخ درسی کتاب متن به توجه با باالست. اشتعال قابلیت با گاز یک .دارد
 گازهای ای اشتعال قابل گازهایاز جمله  شوند؛ انبار یکدیگر کنار در نباید

 در ماده نام جویوجست با توانمی را مختلف مواد خطر لوزی .اکسیدکننده
 زا اینمونه کرد. پیدا را ارائه می دهد، شیمیایی مواد هایویژگی که ییهاسایت

 آن خطر لوزی ،ماده نام جویو  جست با که است زیر آدرس مطابق ها،سایت این
 کند.می ارایه را ماده هایویژگی سایر و

https://cameochemicals.noaa.gov 
  

https://cameochemicals.noaa.gov/
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 انبار در کاال تحویل
 گمرکي انبارهاي در کاال تحویل

 
 انجام مراحل صدور بیجک انبار  فعالیت کارگاهی

 رکا روش هنرجوست. توسط انبارداری بیجک صدور هدف عملی فعالیت این در
 یمتصد تحویل آن از کپی یک همراه به گمرکی پروانه که است اینصورت به

 رصدو به اقدام الزم، های کنترل و محاسبات از پس ،متصدی و گردد می مربوطه
 و دکن مراجعه بانک به باید کننده اظهار مرحله این در نماید. می پرداخت قبض
 نماید. پرداخت را تحویلی قبض
 برگه مربوطه متصدی آن از پس و می شود تحویل متصدی به مذکور قبض

 کننده اظهار سپس دهد. می تحویل کننده اظهار به و نماید می امضا را بیجک
 قداما انبار از کاال گرفتن تحویل به نسبت و می کند مراجعه مربوطه انبار به

 ل،حم وسیله روی بارگیری و انباردار توسط کاال دادن تحویل از پس نماید.می
  شود. می حمل نهایی ارزیابی و بازرسی برای خروج درب نزدیکی تا کاال

 و می شود تحویل خروج در کارشناس به مربوطه اسناد و مدارك مرحله دراین
 و یبازرس از پس کند. می اقدام نهایی بازرسی و ارزیابی برای مربوطه کارشناس

 ود،ش داده تشخیص بالمانع کاال خروج که صورتی در کارشناس، نهایی ارزیابی
 و نام و گمرك از کاال خروج تاریخ و رسد می نیز خروج در یسرئ تایید به موارد
 سایلیو توسط کاال شود.می ثبت کاال صاحب قانونی نماینده کاالیا صاحب یامضا

 در از دهند می قرار افراد اختیار در کشور گمرك در نقل و حمل هایشرکت که
 گردد. می منتقل کاال صاحب انبار به بعد و خارج گمرك

 مورد هک اطالعاتی ارایه با بیجک فرم نمونه با مطابق و شده بیان موارد به توجه با
 نظر مورد کاالهای برای را انبارداری بیجک که بخواهید هنرجو از ،است نیاز

 کند. صادر
 

 

 
 سازماني انبارهاي در کاال و اجناس دادن تحویل یا صدور

 موارد بودن موجود صورت در خرید درخواست به توجه با انباردار مرحله این در
 این شده تکمیل نمونه که نمایدمی صادر را 14شکل  انبار حواله فرم درخواستی

 از مثالی ارایه با مبحث این تدریس هنگام در است. شده ارایه 15شکل  در فرم
 هایآیتم نمایند. تکمیل را درسی کتاب متن در شده ارایه فرم بخواهید جویانرهن

 است. شده تشریح 2و  1جدول  در فرم این مختلف
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 انبار حواله فرم -14 شکل

 
 انبار حواله فرم شده تکمیل نمونه -11 شکل
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 ست؟یچ انباردار فهیوظ رسدیم انبار به مختلف یکاالها یحاو نریکانت کی -1
 دارینگه و تخلیه ،کانتینر فقط نیست، بازگشایی به نیازی باشد گمرکی انبار اگر 

 االیک دیدن، صدمه تفکیکی، انبار قبض گروپاژ، شامل استثنا موارد مگر ،شودمی
 .مورد نیاز است محموله بازگشایی . در این صورتمتروکه کاالی و قاچاق

 و شود لمپپ فک و بازگشایی تخلیه از پس باید باشد،کانتینر غیرگمرکی انبار اگر 
 وقتم رسید سپس .شود یکمّ کنترل سپس و کیفی کنترل آن داخل اجناس کلیه
 شود. صادر قطعی رسید آن از بعد و کاال

 عدد 5 زانیم به یمصرف یکاال قلم کی از انبار( )شارژ دیخر سفارش کی در -2
 که گردد یم مشخص انبار به ورود و یداریخر از پس .است شده یگذار سفارش

 ست؟یچ انباردار فهیوظ صورت .در ایناست دهیرس انبار به عدد 7 مقدار

 اقدام رسید صدور به نسبت ،واحد 2 میزان به ،کاال همان خرید درخواست صدور با
 کند.

 دییات هم قلم کی و است داشته یفیک مشکل قلم دو ،انبار به وارده محموله کی از -3
 ست؟یچ انباردار فهیوظ ،مشروط

 از خارج از خرید که صورتی در .شوند مرجوع باید دارند کیفی مشکل که قلم دو
 کاال خسارت ادعای فقط ندارد، وجود کاال کردن مرجوع امکان و باشد روکش
 مرجوع فروشنده به جنس داخلی خریدهای در گردد.می معدوم جنس و شودمی
 شود.می
 شود.می رسید مشروط کاالی قلم یک

 یدکی قطعات یحاو که است شده انبار وارد یامحموله یدکی قطعات انبار کی در -4
 ؟شودیم انجام ینحو چه به محموله یفیک و یکم کنترل است. خارج دیخر و

 ،کرد واسپاری را کنترل کار توانمی است، پذیرامکان حالت دو خارج خرید برای
 انجام نظر مورد سازمان انبار از نمایندگی به را کار این دیگر شرکت یک یعنی

 یا کاال کنندهتامین محل در انبار عوامل خود توسط تواندمی دوم، حالت دهد.می
 گیرد. انجام انبار قرنطینه در

 شود.می انجام شرکت قرنطینه انبار در داخل خرید برای
 رسیده انبار به فلز ماژیک عدد 16 همراه به فعالیت متن در شده ارایه فاکتور -5

 است.

 از بعد و قبل موجودی میزان بدهید. انجام را انبار رسید ثبت فرایندهای لطفا 
 باشد(؟ 1 دوره اول موجودی اگر) است چقدر انبار رسید

 ادهاستف نیز کتاب درون نمونه فرم از توانند)می هنرجو به کاال رسید فرم ارایه با 
 ادرص را انبار رسید که اهیدبخو هاآن از کاال این برای فرضی کد یک ارایه و کنند(
 کنند.
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 رسیدهعدد  16 اینکه به توجه با ،است 1 دارد وجود کاردکس در که قبل موجودی 
 بنابراین رسید. خواهد کاردکس در عدد 17 به مقدار آن رسید صدور و انبار به

 است. 17 فعلی موجودی
 و ثبت مراحل .است داده یفلز کیماژ عدد 6 درخواست نفر کی که دکنی فرض 

  .دیده انجام را لیتحو
 -احتمالی(، خوردگی قلم و تعداد مجاز، ی)امضا درخواست کنترل درخواست، اخذ 

 .حواله صدورتحویل و  و بندیبسته تفکیک
 کندیم خارج انبار از و گیردمی لیتحو عدد 4 یمتقاض ،عدد 6 لتحوی از پس. 

 ؟است چقدر لیتحو از بعد و قبل انبار یموجود زانیم و ستیچ انباردار فهیوظ
 به یا گرددمی ارسال کنندهدرخواست محل به انباردار توسط یا ماندهباقی عدد دو 

 شود.می مرجوع انبار

 
 

 انجام مراحل تکمیل حواله انبار و تحویل اجناس  فعالیت کارگاهی

، دو 2در کار عملی  ،با توجه به درخواست خرید ارایه شده در مثال بیان شده

ردیف از کاالهایی درخواستی در انبار کاال موجود بود، بنابراین برای کاالهای 

حواله انبار و برای کاالهایی که موجود نیستند درخواست خرید صادر  دموجود بای

نحوه تکمیل درخواست خرید توضیح داده شد(. حواله انبار  2شود )در کار عملی 

جدول  کننده شود مطابقتحویل واحد درخواست ده بایبرای کاالهای موجود ک

هنرآموز برای هنرجویان مختلف با ارایه فرم درخواست کاال، درخواست کاال  16

 و تکمیل حواله انبار کند.
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 کاال درخواست براي انبار حواله فرم شده تکمیل نمونه -13 شکل

 
 

 ود.عمل ش کار با کاردکس یک کاالمطابق با توضیحات ارایه شده در کار عملی   فعالیت کارگاهی
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 انبارداری حمل و نقلمتصدی ارزشيابي شايستگي 
 

 شرح کار:
فهرست وارسی بازدید از انبار را تکمیل   کاال را صادر کند،انجام مراحل زیر شامل: کاالی رسیده را تحویل و برای آن رسید 

کاالهای مورد نظر را تحویل و  کاالها را با مطابق با اصول انبارداری چیدمان کند، و اشکاالت موجود را گزارش کند،
 های انبار، برگشتی بین انباری را تکمیل کندحواله

 استاندارد عملکرد: 
 نگهداری موقت توشه همراه مسافر بر اساس دستورالعمل های موجود 

، نامه اجرایی قانون امور گمرکیهای ایمنی انبار، آییننامهتعیین انبار مورد نیاز برای کاالی وارده مطابق با آیینشاخص ها: 
 هاهای فرمهای تکمیلی با توجه به عنوان آیتمبررسی آیتم -NFPAو  GHSاستاندارهای 

های مهناتطبیق نحوه چیدمان کاال با توجه مطابق با آیین-تطبیق مشخصات تحویل دهنده کاال بر اساس شرح وظایف 
تطبیق مشخصات درخواست کننده تحویل - NFPAو  GHSنامه اجرایی قانون امور گمرکی، استاندارهای ایمنی انبار، آیین

 نامه ایمنی انبارست وارسی بازدید از انبار مطابق با آیینبررسی درستی تکمیل فهر -کاال با مدارك و اسناد 

 شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
داری و در محل نگه-صندلی دسته دار باشد.  22-20لوکس با تهویه  250-200محل برگزاری آزمون دارای نور شرایط:  

 های تولید کاال که انبارهای کاال و یا شرکتدر محل پایانه-انبار( داری شده در انبار کاال )به منظور وجود انواع بارهای نگه
اسناد مربوط به ورود و خروج کاال مهیا باشد.  فضاهای تخصیص انبار -دقیقه  60مدت زمان آزمون  داری کاال دارند.نگه

 در پایانه مشخص باشد.
ز های مورد نیابرچسب-های کوچک دار و بستهوزین، تاریخنمونه انواع کاال به تفکیک کاالهای حجیم، ابزار و تجهیزات: 

 کاردکس -اسناد انبارداری و اسناد گمرکی مورد نیاز  - NFPA، لوزی خطر GHSهای بسمانند برچ

 معیار شایستگی:

 نمره هنرجو  3حداقل نمره قبولی از  مرحله کار ردیف

  2 پذیرش بار 1

  2 چیدمان و نگهداری بار 2

  2 کاالتحویل  3
شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و 

 نگرش:
 رعایت موارد ایمنی و استفاده از تجهیزات ایمنی هنگام کار -1

 رعایت امانتداری و نگهداری مناسب کاال -2
 حفظ نظم و مدیریت تجهیزات و مواد در انبار هنگام چیدمان بار -3

2 

 

 * میانگین نمرات

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

 



  ارزشیابي 

 171 

 ارزشيابي  
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 ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي در 
 های فني و حرفه ایآموزش

 

 اشاره -1
ظر از ن دارد، صرفیابی در فرایند توسعه سرمایه انسانی نقش مهمی به عهده شارز
های آموزشی رسمی انجام انجام شود یا اینکه خارج از برنامه هنرستانکه در  این
د و یا در حین شغل یا برای ارزیابی تجارب حاصل در طول زندگی به کاربرده گیر

هم برای افراد که  ،العمر است یابی از جمله اجزاء مهم یادگیری مادامششود. ارز
یابی و اهدای گواهینامه معتبر در مراحل مختلف زندگی احتیاج شروشی برای ارزبه

پذیری تحركهای موزی که در پی ارتقاء برنامهآدارند و هم برای مؤسسات مهارت
درازمدت  ایفنی و حرفه های آموزشارزشیابی خود هستند تا بتوانند سیاست

  .خود را تحقق بخشند
 

للی توجه زیادی به تحول ارزشیابی در در اسناد باالدستی و توصیه های بین الم
 نظام آموزشی شده است:

 
سیاست هاي کلي ایجاد تحول در آموزش و پرورش ابالغي از طرف رهبر 

 1792 -معظم انقالب
  آموزان برای شناسایی نقاط قوت و شیوه های ارزشیابی دانش بنیادینتحول

 .ضعف و پرورش استعدادها و خالقیت دانش آموزان
 

 بنیادین در آموزش و پرورش سند تحول
  ـ طراحی و اجرای نظام ارزشیابی نتیجه محور براساس 2/19راهکار

های تحصیلی و رویکرد ارزشیابی فرآیند استانداردهای ملی برای گذر از دوره
های تحصیلی دوره ابتدایی و رویکرد تلفیقی )فرآیند محور محور در ارتقای پایه

 .ای تحصیلیهو نتیجه محور( در سایر پایه
 

 ارزشیابي در برنامه درسي ملي ایران

 آموزتصویری روشن و همه جانبه از موقعیت کنونی دانش مستمرصورت به، 
  ها وفاصله او با موقعیت بعدی و چگونگی اصالح آن متناسب با ظرفیت

 های وی ارائه می کند.نیاز
  با تأکید بر زمینه انتخاب گری، خود مدیریتی و رشد مداوم دانش آموز را

ها را زمینه ساز تحقق آن گیری از سایر روشمی کند و بهره خودارزیابی فراهم
 داند.می
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 گیری را فرصتی برای بهبود موقعیت های یادضمن حفظ کرامت انسانی، کاستی
 داند.آموز میدانش

 داند.گیری را فرصتی برای بهبود و اصالح نظام آموزشی میهای یادکاستی 

 
 (2011حرفه اي )یونسکو امه آموزش و تربیت فني وتوصیه ن

 های یادگیرندگان، باید برای ایجاد و استفاده از اطالعات مربوط به پیشرفت
های یاددهی سیستم های سنجش موثر و مناسب طراحی شوند. ارزشیابی فرایند

و یادگیری، از جمله سنجش تکوینی، باید با همکاری همه ذی نفعان، به ویژه 
ای مورد نظر، سرپرستان و های حرفهنهیها و مربیان، نمایندگان زممعلم

های یادگیرندگان انجام شوند. عملکرد کلی یادگیرندگان را باید با استفاده از روش
مورد  (هااز قبیل خود ارزیابی و در صورت لزوم، ارزیابی توسط هم گروه)مختلف 

 سنجش و ارزیابی قرار داد. 

 
 ايحرفه و فني هايآموزش الملليبین کنگره سومین نامهتوصیه

 (2012 یونسکو)
 های آموزش و تجمیع آنها، به رسمیت شناختن و مسیر پذیرپشتیبانی انعطاف

های استقرار سیستم ،های فردی از طریق شفاف سازیانتقال از یادگیری
ای پیامد محور، اقدامات معتبر برای سنجش و ارزیابی، صالحیت حرفه

و اعتبار دهی صالحیت های حرفه ای از جمله در سطح بین المللی،  شناسایی
 مربوطه، ذینفعان تمام میان همکاری و تبادل اطالعات و توسعه اعتماد متقابل

 ایهقسمت تمام به یکپارچه صورت به کیفیت تضمین های مکانیسم تعمیم
 ایحرفه صالحیت سیستم
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 تعاریف -2

 : شایستگي
 توانایی انجام کار بر اساس استاندارد را گویند. 
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ای فههای حربندی شایستگیشایستگی دارای سطوحی است که یکی از انواع سطح
 :استشامل موارد زیر  وباشد میای به صورت چهار مرحله

 

 
 

 الگوهاي نگاشت سطوح شایستگي به سطوح اهداف یادگیري -7
با توجه به سطوح بیان شده در اهداف یادگیری و عملکردی به همراه سطوح 

ها الگوی نگاشت متفاوتی وجود دارد. با توجه به تجارب سایر کشورها شایستگی
نشان داده شده در شکل  1تجارب داخلی الگوی ای و های فنی و حرفهدر آموزش

 گردد.توصیه می 1
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 طرحواره اجزاء شایستگي و ارتباط آنها با سطوح شایستگي -1الگوي  -1شکل 

دریافت

واکنش

ارزش گذاری

سازمانبندی

تبلور

تقلید

اجرای مستقل

دقت

هماهنگی

 حرکات

عادی شدن

به یاد آوردن 

فهمیدن

به کار بستن

تحلیل کردن

ارزشیابی

دانش امور واقعی 

دانش مفهومی 

دانش روندی

فراشناخت

دانش امور واقعی 

دانش مفهومی 

دانش روندی

فراشناخت

جزء شایستگی- باور و ایمان )نگرش(جزء شایستگی- تفکر و عمل  ) مهارت(جزء شایستگی- علم ) دانش(

الگوی 1- طرحواره اجزاء شایستگی و ارتباط آنها با سطوح شایستگی

آفریدن
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 Task-تکلیف کاري
 اشد.بمی تکلیف کاری کوچکترین واحد یک کار با پیامد و خروجی مشخص و مفید

پیامد یک تکلیف کاری می تواند به صورت محصول، خدمت یا تصمیم در نظر  -
 گرفته شود.

 یک تکلیف کاری، قسمتی از کار است که قابل واگذار کردن خواهد بود.  -
 یک تکلیف کاری دارای نقطه شروع و انتها می باشد. -
 یک تکلیف کاری قابل اندازه گیری و مشاهده است. -
 تکلیف کاری می تواند مستقل از کارهای دیگر انجام شود.یک  -
 می باشد. (Step)هر تکلیف کاری دارای دو یا چند مرحله کار  -
قرار  125الی  75تعداد تکالیف کاری در هر شغل یا حرفه معموالً در محدوده  -

 گیرد.می
ر وانایی دنیز در برخی از موارد یاد می شود. کسب ت "کار"از تکلیف کاری با نام 

 گردد.انجام کار بر اساس استاندارد موجب شایستگی می
 Step-مرحله کار

می گویند. مراحل  "مرحله کار"فعالیت های الزم برای انجام یک تکلیف کاری را 
انجام کار یک رویه مشروح انجام کار است. معموالً هر تکلیف کاری از سه یا چند 

 مرحله کار تشکیل شده است. 
 خانه دارحرفه: 

 وظیفه: نگهداری حیاط
 کار: چمن زدن

 مرحله کار: روشن نمودن چمن زن 
 

 (Performance Standard)استاندارد عملکرد

شایستگی های حرفه ای دنیای کار براساس استاندارد عملکرد استوار است. آن 
سطح شناخته شده و قابل قبول برای انجام یک کار در یک حرفه یا شغل را 

نامند. معموالً در استاندارد عملکرد شرایط انجام عملکرد آن کار می استاندارد
های نمون برگ -4شکل  آورده می شود)رجوع به کار، عملکرد و معیار ارزیابی

 هایی از استاندارد عملکرد آورده شده است:ارزشیابی(. در ادامه نمونه
در حرفه "سیاالتبررسی پمپ ها و ": استاندارد عملکرد جهت انجام کار 1نمونه 

ها طبق بررسی پمپ ها و سیاالت طبق چک لیست به طوری که پمپ مکاترونیک:
 مشخصات کارکرده و لزجت و سطح روغن طبق مشخصات سازنده باشد.

های الکتریکی با رسم مدارها و نقشه": استاندارد عملکرد جهت انجام کار 2نمونه 
 در حرفه برق کار ماهر:"رایانه

کشی به نحوی که مطابق با نقشه  افزار نقشه مدارهای فرمان با نرمهای رسم نقشه
 مطابق باشد. IECم به کار رفته در آن با استاندارد ئدستی موجود بوده و عال
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در "اجرای عملیات اولیه تراشکاری": استاندارد عملکرد جهت انجام کار 3نمونه 
 حرفه ماشین کار عمومی:

تفاده تراشی( با اس پیشانی -تراشی پله -)روتراشیاجرای عملیات اولیه تراشکاری 
لرانس وصورتی که قطعه کار با دقت ابعادی با ت تراش و ابزارهای تراش به از ماشین

mm± 1/0 حاصل شود.  
 

 )شامل تفکر و عمل(: (skills)مهارت 
توانائی عضالت و ایجاد هماهنگی بین آن ها و یا به عبارتی هماهنگی بین اعمال 

کتی را مهارت گویند. البته از سطوح باالئی حوزه شناختی نیز به عنوان روان حر
مهارت های روان حرکتی دارای ویژگی هایی هستند که در مهارت یاد می شود. 

در هر تکلیف کاری حداقل سه و حداکثر شش مرحلة شکل زیر مشاهده می شود.
که انجام هر  کاری وجود دارد که هر مرحله شامل دانش و مهارت است به نحوی

مهارت مستلزم کاربرد دانش است و تعریف مذکور عملیاتی کردن مهارت را مد 
ل تواند از چندین مهارت تشکینظر دارد. بنابراین هر شایستگی)تکلیف کاری( می

 شده باشد.

 

 

 ویژگي هاي مهارت )بخش روان حرکتي( - 2شکل 
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 )شامل علم(: (knowledge)دانش 
عقالنی از قبیل کسب دانش، رشد مهارت های ذهنی،  –ذهنیبه توانائی های 

 قدرت تجزیه تحلیل را دانش گویند.

 )شامل اخالق و باور( (Attitude)نگرش 
نگرش به توانائی هایی گفته می شود که به جنبه احساسی و عاطفی، ارزش، عالئق 

ین نوع و نگرش مربوط می شود. توانائی مشارکت فعال توأم با عالقه مثالی از ا
 توانائی است. نگرش در واقع نوعی مهارت ذهنی و عملی است.

 

 یابا استاندارد شايستگي و صالحيت حرفه ارزشيابيرابطه 
 
اس مرتبط باشد و براس حرفهشایستگی یابی باید مستقیماً با استانداردهای شارز

امر برای که از استانداردهای آموزشی اقتباس شود(. این  آنها تدوین شود )نه آن
 از نظر فردی، ارزشیابی  .باشدیابی دقیق میزان توانایی فرد ضروری میشارز
شغل حرفه و به افراد کمک کند تا وارد  و تواند منجر به صدور گواهینامه شودمی

در آن پیشرفت نمایند و در شرایط یادگیری دائمی روشی برای ثبت  ،خاصی شوند
های متفاوت به دست شرایط مختلف و زمان افراد در و شایستگی های هاتوانایی

ریزی برای تواند در استخدام، ارتقاء و برنامه یابی میشاز نظر کارفرمایان ارز دهد.
و  یابیشموزی ارزآ های داخلی به کار برده شود. از نظر مؤسسات مهارت آموزش

آموخته شده در برابر  های ها و دانش روشی برای تعیین کیفیت مهارت سنجش،
های واقعی مورد نیاز در یک حرفه است. با اعطای گواهینامه به افراد، ایستگیش

های آموزشی خود را به افراد و  توانند برنامه میای فنی و حرفه یهاهنرستان
در مسیر حرکت از دنیای کار به دنیای آموزش می توان کارفرمایان ارائه نمایند. 

 (.3)شکل سه نوع استاندارد را مورد توجه قرار داد
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 توالي استاندارد هاي شایستگي حرفه، ارزشیابي و آموزش- 7شکل

 

 ای های حرفهاساس سطوح صالحیت ای ملی برهای حرفهنظام صالحیت
های این نظام است. پایه گذاری شده است. تحرك پذیری افقی و عمودی از ویژگی
ی سطح صالحیت قبلبرای ورود به ارزشیابی در یک سطح از صالحیت، باید مدرك 

به همراه زمان تجربی مورد نیاز کسب شده باشد. جهت ارزش گذاری به تجربه 
کسب شده، سنجش آغازین مبتنی بر استاندارد عملکرد گذشته )اما با سطح 

گیرد و برای ورود به سطح باالتر از ارزشیابی تشخیصی شایستگی باالتر( صورت می
در داخل یک حرفه و یا حرف دیگر صورت می گیرد. در هنگام تحرك افقی 

 شایستگی های مشترك که احراز شده است مورد قبول واقع می شود.
استانداردهای عملکرد مبنای تهیه استاندارد ارزشیابی حرفه هستند. در شکل 

 ای از استاندارد ارزشیابی حرفه نشان داده شده است.نمونه 4
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 ب

 نمونه اي از استاندارد ارزشیابي حرفه براي یک شایستگي  – 4شکل
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حاكم بر ارزشيابي پيشرفت تحصيلي و تربيتي در  اصول
 آموزش فني و حرفه ای 

 عملکرد گیری باید استاندارد ی )یعنی اندازهیروایابی باید واجد حداقلشارز

این باشد )یعنی بتواند پایایی گیری کند( و اندازهای انتخاب شده را حرفه
 و ناوابسته به یک مکان و یا دستگاه خاص صورت یکنواخت استانداردها را به

براساس  –شود  یابی در سطح منطقه درست میشارزشیابی کند(. اگر ابزار ارز
بار اعتو نتایج نیز دارای  -استانداردهای محلی و یا ملی و یا بانک سئواالت امتحان

 ،منطقه کارشناسان مراکز ملی سنجش و هنر آموزانوسیع باشند. ضروری است 
یابی را دیده باشند. اگر شهای کافی در زمینه مدیریت و طراحی ارز آموزش

یابی استاندارد شده به صورت متمرکز تدوین شوند، الزم است این شابزارهای ارز
ه استانداردهای حرفه را تدوین کار توسط متخصصان ارزشیابی و با کمک افرادی ک

های ملی دارای اثرات اعتبار آزمون ی ویروا اند صورت پذیرد. خطا در مقدارکرده
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی در شاخه فنی و  بود. منفی بسیاری خواهد

حیت ها و صالها و دستیابی به سطوح شایستگیای ناظر بر تحقق شایستگیحرفه
 باشد:یران به شرح زیر میای ملی احرفه

 ها در موقعیت ها در بهره گیری از شایستگیتنوع ابزارها و روش -1
 ای و عمومیهای حرفهابزارها و روش جهت سنجش پیشرفت تحصیلی و شایستگی

 متنوع خواهد بود.
مالك کسب شایستگی های حرفه ای استاندارد ارزشیابی حرفه مبتنی بر استاندارد 

 .تکلیف کاریعملکرد حرفه 
 شواهد کافی و متنوع برای قضاوت  -2

ارزشیابی به صورت مستمر و عملکردی مبتنی بر عمل خواهد بود. مالك گذر از 
دوره کسب استاندراد شایستگی حرفه ای وعمومی کسب مدرك براساس صالحیت 

 خواهد بود.

 ارزشیابی متنوع و مستمر با توجه به یادگیری هر یک از هنرجویان - 3
 های دنیای کار و تجربه ارزشیابی حرفه به ارزشیابی ستفاده از واقعیتا

 .کاری و ارزشیابیگروه

 خود آگاهی و خود ارزیابی در دستیابی به سطوح شایستگی باالتر  -4
درصد قضاوت توسط هنرجو  20الی  10 در ارزشیابی شایستگی عمومی و حرفه

 انجام خواهد پذیرفت . 
 ا سطح بندی شایستگی های حرفه ای و عمومی.تکالیف کاری همراه ب
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 عدم استفاده از شرایط اضطراب آور  - 5
 شرایط ارزشیابی مبتنی بر شرایط ذکر شده در استاندارد ارزشیابی باشد.

 منصفانه باشد

 (1)ارزیابی همتا آموزان و والدین در سنجشمشارکت سایر دانش - 6
فرآیندهای ساخت، طراحی،  قضاوتی درآموزان برای سنجش استفاده ازگروه دانش

 تعمیر، نصب، تحلیل، اپراتوری.

 حفظ نقش مدرسه و معلم در ارزشیابی  -7
 ارزشیابی نهایی گروه کاری توسط تیمی از هنرآموز انجام می شود.

 نتیجه محور و فرآیند محوری  - 8 
تلقی  ییادگیر -استاندارد عملکرد تکالیف کاری به عنوان نتیجه فرآیند یاددهی

 شود. برخی از نتایج باید در دنیای کار )کارآموزی( ارزشیابی شوند.می

 به کار گیری ارزشیابی فرآیند محور در کسب شایستگی ها

 کارگروهی و حل مساله  - 9
اجرای فرآیند ارزشیابی در بستر کارگروهی و موقعیت های جدید جهت حل مساله 

 در زندگی.

 یادگیری  –ایی ناپذیر از فرآیند یاددهی ارزشیابی بعنوان بخش جد - 10
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی قبل از ارزشیابی مبتنی بر استاندارد عملکرد اتفاق 

 خواهد افتاد.

 تکالیف عملکردی در سنجش  -11
ارزشیابی و سنجش مبتنی بر واقعیات و شرایط موجود در استاندارد ارزشیابی 

 حرفه خواهدبود.

 جهت اخذ صالحیت هاکسب کلیه شایستگی- 12
گردد که در تمامی ای میزمانی یک هنرجو شایسته دریافت مدرك صالحیت حرفه

ها گواهینامه شایستگی دریافت کرده باشد و در پودمان زمانی گواهینامه پودمان
به  هشایستگی دریافت می کند که در تمامی کارها، شایستگی انجام کار را با توج

 د.باشاستاندارد عملکرد داشته 

  

                                                           
 به طور .زیابی های همتا که بیشتر در حوزۀ آموزش هنر تحت عنوان ژوژمان انجام می شود از این نوع استار - 1

روایی به صورت ارزیابی همتا انجام  حفظ برای ،آن دسته از ارزیابی هایی که احساس معیار ارزیابی استدر کلی 
 شود.می
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 های سنجش و ارزشيابي با توجه به زمان در روش
 ای: ای فني و حرفههآموزش

 ای انجام: برای ارزیابی ورودی تعیین صالحیت حرفه سنجش آغازین 
 شود. می

 .سنجش تکوینی : برای اصالح یادگیری صورت می گیرد 

  سنجش تشخیصی: برای شروع آموزش که معموالً در محیط آموزش انجام
 گیرد. می

 ها و سطوح صالحیت سنجش تراکمی: در انتهای تکالیف کاری و پودمان
 گیرد.حرفه ای انجام می

 کارآموزی و کارورزی و عملیات میدانی انجام  : برایسنجش تکمیلی 
 شود.می

ای در نظام صالحیت های حرفه ای با توجه به نوع حرفه و سطح صالحیت حرفه
شود. العمر و ...( از روش های مختلف زمانی استفاده میو نوع نظام یادگیری )مادام 

البته سنجش تراکمی برای اندازه گیری سطح شایستگی و تسلط در هر کار و 
 حرفه مورد توجه ویژه ای قرار می گیرد.

 سنجش شايستگي: ابزارهای
 ازی سسنجش عملکردی شامل کتبی عملکردی، سنجش شناسایی، شبیه

 ای و ...درجه 360های طوالنی مدت، سنجش کار، پروژهشده، نمونه

 های ای: شامل سنجش بر اساس فهرست وارسی، مقیاسسنجش مشاهده
 بندی، واقع نگاری و ...درجه

 نامه، تفکیک معنایی، سنجش نگرش با سنجش عاطفی: شامل پرسش
 مقیاس لیکرت، مصاحبه

 پیرو وکار، سنجش سنجش تکمیلی: مصاحبه با کارفرما، مشاهده در حین 
ه کار واقعی استفادنظر در محیطاین نوع سنجش برای اطمینان از شایستگی مورد... 

 .گیرد(شود)در کارآموزی و کارورزی مورد استفاده قرار میمی

  ،درجه ای و ... این  360سنجش همه جانبه )ترکیبی(: شامل کارپوشه
 ود.ها برای سنجش کلی حوزه های یادگیری استفاده می شنوع سنجش

 

از آنجا که شما بر مبنای تجارب گذشته، با ابزارهای ارزشیابیِ اهدافِ دانشی آشنا 
های شایستگی در اهداف برخی از ابزارهای ارزشیابی مؤلفه 1هستید، در جدول 

 مهارتی)شامل تفکر و عمل( و اهداف نگرشی)شامل ایمان و اخالق( آمده است.
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 هاي شایستگيؤلفهبرخي از ابزارهاي ارزشیابي م-1جدول 

 ابزارهاي اندازه گیري و سنجش مهارت )تفکر(

 مهارت هاي شناختي 
بعد دانش و مهارت 

 شناختی
 آفریدن  ارزشیابی کردن تحلیل کردن به کار بستن

 الف:
 دانش امور واقعی

 +  ■ ×■ ■ ■  

 ب: دانش مفهومی
×   
■ 

 +   
■▲ 

   ▲ 

■ 
▲ 
■ 

 ج:
 دانش روندی

 +■   
 

■  ■  ■ 

 د:
 دانش فراشناختی

    ● 

 
 ابزارهاي اندازه گیري و سنجش مهارت )عمل( 

 عادی شدن هماهنگی حرکت دقت اجرای مستقل تقلید
 ●  
■ 

● ■  
  

●   
■ ● ■  ● ■ 

  
 

 اخالق حرفه اي(ابزارهاي اندازه گیري و سنجش نگرش )باور و 

 تبلور بندیسازمان گذاریارزش واکنش دریافت
● 
 ■ 

●   
■ 

●  
■ 

● ◊ 
■ 

● ◊ 
■  

 
 ابزارهای آزمون و سنجش:

آزمون      آزمون تشریحی    کردنی آزمون جور ×   غلط-آزمون صحیح+ 
کارپوشه     سنجش عملکردی    مشاهده    ایچند گزینه    پاسخ-هاکوت
 پرسش شفاهی♦   مصاحبه ◊  نقشه مفهومی ▲  فهرست وارسی  ●  روبریک■
نمونه کار   پروژه    درجه 360آزمون    گزارش    پژوهش موردی 
 محک زنی    ارائه    ایفای نقش    کارگروهی    خودسنجی.  

دیگر برای سنجش توان از ابزارهای )با توجه به نوع آزمون و رشته تحصیلی می
 استفاده نمود(.
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 بطور خالصه انواع سنجش در آموزش بر اساس شایستگی عبارتند از:
 

 
 انواع سنجش در آموزش مبتني بر شایستگي -1شکل 
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 يابي شمحتوای مورد ارز
شایستگی انجام کار براساس استاندارد عملکرد را سنجش حرفه باید در ارزشیابی 

باشد. با توجه به مهارت و نگرش می ،دانشنماید. این شایستگی ترکیبی از 
های مورد ارزیابی به ها، شایستگیای و شرایط ارائه آموزشاستانداردهای حرفه

 هامهارتیابی ممکن است عالوه بر ارزشیابی شهای گوناگون خواهند بود. ارزصورت
ری های دیگکه مستقیماً با حرفه فرد در ارتباط هستند، مهارت هاییو شایستگی

 ها عبارتندگویند: این مهارتهای محوری میگیری کند و به آنها مهارتنیز اندازه را
های اجتماعی و شهروندی، های زندگی شامل مهارتاز سواد و حساب، مهارت

سازی و براساس حرفه فرد رتباطات و تصمیمهای عام کاریابی مانند امهارت
لذا ارزشیابی به صورت کل نگر می باشد به  های مدیریت و کار آفرینی.مهارت

طوری که شایستگی های فنی و غیرفنی در تحلیل کارها مورد توجه قرار خواهد 
 گرفت.

های سنجش و ارزیابی محتوی یک فرآیند و سیستم آموزش و رویکردها و روش
 بندی گردد:های مختلف دستهتواند براساس شاخصای میفنی و حرفهتربیت 

 

 يابيشهای مديريتي ارز وشر
های های استاندارد شده و بانک یابی وجود دارد: آزمونشدو روش مدیریتی ارز

 اطالعاتی 
 هاي استاندارد شده  آزمون

 ه واستاندارد شد ایشایستگی حرفههای یابیشاین رویکرد شامل تدوین ارز
مراکز مستقیماً توسط  های متمرکز است که یاسازمان دادن آزمون در موقعیت

اعتباربخشی آن را به عهده  مراکزکه این  شود و یا اینانجام می ملی سنجش
که با  شودگیرند. این روش معموالً در کشورهای در حال توسعه انجام میمی

این مؤسسات به کشورهای  اند.همکاری کرده UK ,City Guildsمؤسساتی نظیر 
وین ها را تدهای ارزشیابی مناسب این برنامهاند تا برنامهدر حال توسعه کمک کرده
  کنند و یا اقتباس نمایند.

نیز ابزار  Ciscoوری نظیر میکروسافت و آ های فنهای اخیر برخی شرکتدر سال
ه شده در سطح جهان موزی به کار بردآهای مهارتشده و برنامهیابی استانداردشارز

 د. نماین های مربوطه را صادرتوانند گواهینامه اند. این مؤسسات میرا تولید کرده
 

 هاي اطالعاتي بانک
بی یاشاالت ارزؤدر این روش براساس استانداردهای حرفه، بانک اطالعاتی شامل س

اتی شود. این بانک اطالع تشکیل میشایستگی حرفه براساس استاندارد عملکرد 
د گیر سسات آموزش و کارفرمایان( قرار میؤنفع )مانند م دراختیار تمام افراد ذی

های خود را تدوین کنند. انجام  یابیشتا بتوانند براساس این بانک اطالعات، ارز
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است که استانداردهایی  ملی سنجشمرکز وجود کارشناسانی در این کار مستلزم 
دهند  آموزش می ارائه دهندگان آموزشی،به  کارشناسانرا تدوین کرده است. این 

های خود استفاده کنند. انجام این کار در  که چگونه از این اطالعات در ارزشیابی
ها بخواهد دارای کشورهای در حال توسعه بسیار مشکل است مخصوصاً اگر آزمون

 های استاندارد به اقدامات امنیتی باشند. این روش نسبت به آزمون روایی و پایایی
ه توان مستقیماً باالت این بانک را میؤو کارکنان تخصصی کمتری احتیاج دارد. س

ها محتاج ها در هر حرفه مرتبط کرد. و تدوین و اجرای این آزمونتمام فعالیت
ها دارای انعطاف بیشتری هستند کارهای اداری عریض و طویل نیست. این آزمون

توان اطالعات مربوط در بانک را می زیرا در صورت تغییر استانداردهای یک حرفه
تغییر داد، در صورت اجرای این روش باید افراد به صورت متمرکز ثبت نام شوند 

تا بتوان تغییر محل افراد به سهولت صورت گیرد  گرددهای آنها صادر نامهو گواهی
 .العمر نیز میسر شود و یادگیری مادام

 
 مقياس بندی و نمره دهي شايستگي

بی پیشرفت تحصیلی در نظام جدید آموزشی دوره دوم متوسطه مبتنی بر ارزشیا
سب کشایستگی است. هدف نهایی ارزشیابی مبتنی بر شایستگی، یادگیری و 

مقیاس های گوناگونی برای ارزشیابی است.  توانایی انجام کار در شغل و حرفه
 مشاهده می شود.شایستگی حرفه ای وجود دارد که در جدول ذیل 
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 ارزشیابي شایستگي حرفه -مقیاس بندي رتبه اي 

 مقیاس بندی شایستگی جزء -محدوده انتظارات مقیاس بندی شایستگی )کار( مقیاس بندی شایستگی )گروه کاری(
مقیاس بندی 

 شایستگی جزء
 ردیف

نیازمند آموزش: نداشتن معیار های مربوط به 

 شایستگی کار

 داشتن معیار های مربوط به شایستگی کار شایسته:

نیازمند آموزش: نداشتن معیار های مربوط به 

 شایستگی کار

شایسته: داشتن معیار های مربوط به شایستگی 

 کار

درصد انتظارات در  75عدم شایستگی: کسب نکردنحداقل 

 سطح شایستگی مورد نیاز

درصد انتظارات در سطح شایستگی  75شایسته: کسب حداقل 

 مورد نیاز

 1 خیر -بلی 

درصد  60نیازمند آموزش: کسب نکردن حداقل 

 انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

 85درصد و حداکثر  60شایسته: کسب حداقل 

 درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد  85شایستگی کامل: کسب کردن حداقل 

 انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد  60آموزش: کسب نکردن حداقل نیازمند 

 انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

 85درصد و حداکثر  60شایسته: کسب حداقل 

 درصد انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

درصد  85شایستگی کامل: کسب کردن حداقل 

 انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

ات در درصد انتظار 60: کسب نکردن حداقل 1سطح مقیاس 

 سطح شایستگی مورد نیاز

درصد  85درصد و حداکثر  60: کسب حداقل 2سطح مقیاس 

 انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

درصد انتظارات در  85: کسب کردن حداقل 3سطح مقیاس 

 سطح شایستگی مورد نیاز

 2 3. 2. 1مقیاس های 

درصد  40کامال نیاز مند آموزش: کسب نکردن حداقل 

 در سطوح شایستگی مورد نیازانتظارات 

 60درصد و حداکثر  40نیازمند آموزش: کسب حداقل 

 درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد  85درصد و حداکثر  60شایسته : کسب حداقل 

 انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد  85شایستگی کامل: کسب کردن حداقل 

 نیاز انتظارات در سطوح شایستگی مورد

 40کامالً نیازمند آموزش: کسب نکردن حداقل 

 درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد و حداکثر  40نیازمند آموزش: کسب حداقل 

 درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز 60

 85درصد و حداکثر  60شایسته : کسب حداقل 

 درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد  85گی کامل: کسب کردن حداقل شایست

 انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد انتظارات در  40: کسب نکردن حداقل 1سطح مقیاس 

 سطح شایستگی مورد نیاز

درصد  60درصد و حداکثر  40: کسب حداقل 2سطح مقیاس 

 انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

درصد  80کثر درصد و حدا 60: کسب حداقل 3سطح مقیاس 

 انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

درصد  90درصد و حداکثر  80: کسب حداقل 4سطح مقیاس 

 انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

درصد انتظارات در  90: کسب کردن حداقل 5سطح مقیاس 

 سطح شایستگی مورد نیاز

و  3. 2. 1مقیاس های 

 5و4
3 
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 مقیاس بندی شایستگی جزء -محدوده انتظارات مقیاس بندی شایستگی )کار( مقیاس بندی شایستگی )گروه کاری(
مقیاس بندی 

 شایستگی جزء
 ردیف

درصد  40حداقل  کامال نیاز مند آموزش: کسب نکردن

 انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

 60درصد و حداکثر  40نیازمند آموزش: کسب حداقل 

 درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد  85درصد و حداکثر  60شایسته : کسب حداقل 

 انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد  85شایستگی کامل: کسب کردن حداقل 

 رات در سطوح شایستگی مورد نیازانتظا

 40کامال نیاز مند آموزش: کسب نکردن حداقل 

 درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد و حداکثر  40نیازمند آموزش: کسب حداقل 

 درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز 60

 85درصد و حداکثر  60شایسته : کسب حداقل 

 شایستگی مورد نیاز درصد انتظارات در سطوح

درصد  85شایستگی کامل: کسب کردن حداقل 

 انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد انتظارات در  60: کسب نکردن حداقل 1سطح مقیاس 

 سطح شایستگی مورد نیاز

درصد  80درصد و حداکثر  60: کسب حداقل 2سطح مقیاس 

 انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

 80درصد و حداکثر  80کسب کسب حداقل  :3سطح مقیاس 

 در صد انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

درصد  90درصد و حداکثر 90: کسب حداقل 4سطح مقیاس 

 انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

درصد انتظارات در  60: کسب کردن حداقل 5سطح مقیاس 

 سطح شایستگی باالتر از سطح مورد نیاز

 4و3. 2. 1مقیاس های 

 5و
4 

درصد  40کامال نیازمند آموزش: کسب نکردن حداقل 

 انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

 60درصد و حداکثر  40نیازمند آموزش: کسب حداقل 

 درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد  85درصد و حداکثر  60شایسته : کسب حداقل 

 انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد  85یستگی کامل: کسب کردن حداقل شا

 انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

 40کامال نیازمند آموزش: کسب نکردن حداقل 

 درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد و حداکثر  40نیازمند آموزش: کسب حداقل 

 درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز 60

 85درصد و حداکثر  60شایسته : کسب حداقل 

 درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد  85شایستگی کامل: کسب کردن حداقل 

 انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد انتظارات در  60: کسب نکردن حداقل 1سطح مقیاس 

 سطح شایستگی مورد نیاز

درصد  80درصد و حداکثر  60: کسب حداقل 2سطح مقیاس 

 انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

 90درصد و حداکثر  80: کسب کسب حداقل 3سطح مقیاس 

 در صد انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

درصد انتظارات در سطح 90: کسب حداقل 4سطح مقیاس 

 شایستگی مورد نیاز

 5 4و3. 2. 1مقیاس های 
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 و  فني پايه فني، هایشايستگيارزشيابي دروس نحوه 
 غير فني

 
 :مواد درسی که ارزشیابی آنها مبتنی بر شایستگی است عبارتند از 

شامل الزامات محیط کار در پایه دهم کارگاه نوآوری  شایستگی های غیر فنی -1
مدیریت تولید در پایه یازدهم و اخالق  ،کاربرد فناوری های نوین ،و کار آفرینی

 پایه دوازدهم )شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش (ای در حرفه
 و طراحیای، رك گروه در پایه دهم شامل: نقشه کشی فنی رایانهتدرس مش -2

 ای(زبان بصری، آب، خاك و گیاه، ارتباط مؤثر. )شاخه فنی و حرفه
 یازدهم و دوازدهم  ،ای( پایه های دهمساعته )شاخه فنی و حرفه 8های کارگاه -3
 یو شیم شناسیشایستگی های پایه شامل: ریاضی، فیزیک، زیست دروس -4
 دروس دانش فنی پایه و دانش فنی تخصصی -5

  )هر یک از مواد درسی موضوع ماده یک شامل پنج پودمان )فصل
باشد که باید برای هر یک از آنها توسط هنرآموز مربوط ارزشیابی مستقل از می

ها برای هر یک پودمان نمره 20از مستقل  هنرجو صورت گیرد و در نتیجه یک نمره
 گردد.می ثبت 

 

 
 

 گردد و فقط یک نمره بر اساس نمره هر پودمان از دو بخش تشکیل می
 گردد.ثبت می 20تا  0

بخش اول شامل ارزشیابی پایانی هر پودمان: نمره ارزشیابی از کسب شایستگی از 
  احراز شایستگی؛= عدم 1) 3، 2، 1پودمان مورد نظر که با سه نمره 

 گردد و نتیجه=احراز شایستگی باالتر از انتظار( مشخص می3= احراز شایستگی 2
 .( 6)شکل  گرددمنظور می 5آن با ضریب 
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های کالسی بخش دوم ارزشیابی مستمر: نمره مستمر که بر اساس انجام فعالیت
ر در ابتکا ،یخودارزیاب های آموزشی و تربیتینظم، مشارکت در فعالیت ،و کارگاهی

شرط  نمره اختصاص پیدا خواهد کرد. 5تا  0... از  و تکالیف عملکردی درسی
 باشد.می 12قبولی در هر پودمان کسب نمره حداقل 

 گیری از سوی هنرجویان، با توجه به اینکه خودآگاهی، خودارزیابی و تصمیم
ربیتی تها از اصول ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و چگونگی جبران و رفع کاستی

نمره مستمر را به خودارزیابی  5نمره از  2گردد هنرآموزان است، توصیه می
ها، بایستی بر اساس توسط هنرجویان اختصاص دهند. همچنین خودارزیابی

های درسی و موارد مطرح شده در کتاب راهنمای ها مندرج در کتابارزشیابی
 هنرآموز انجام پذیرد.
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 ساختار نمره یک پودمان که از دو واحد یادگیري تشکیل شده است. - 3شکل 
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 نمرات احتمالی که برای هر پودمان ثبت می شود در شکل زیر نشان داده شده است:

 

 
 نمرات احتمالي ثبت شده براي هر پودمان -3شکل 
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  یک تا سه واحد یادگیری )واحد شایستگی( است و ارزشیابی هر پودمان شامل
های با شیوه مندرج در کتاب های شایستگی مطابقپیشرفت تحصیلی از واحد

درسی صورت خواهد کرد و نتیجه آن در دفاتر ثبت نمره کالسی در مدرسه 
مره ن های شایستگیثبت خواهد شد و بر اساس نتیجه حاصل از ارزشیابی واحد

 پودمان به دست خواهد آمد.
 
 استاندارد در کشور تحصیلیاستقرار نظام ارزشیابی پیشرفت  به منظور، 

استانداردهای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی با رویکرد شایستگی را برای هر یک 
 شده است.ای و کاردانش تهیه فنی و حرفه هایاز دروس در شاخه

 

 
 ي پیشرفت تحصیلي مبتني بر شایستگي کتاب استاندارهاي ارزشیاب -3شکل 

 هاي تحصیليبراي کلیه رشته

 
 

دهی بر اساس استاندارد های ارزشیابی مبتنی بر نمونه هایی از نمره 9در شکل 
شایستگی برای پودمان های مختلف رشته های گروه بزرگ حرفه ای صنعت، 

 خدمات، کشاورزی و هنر نشان داده شده است.
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 ت

 نمونه هایي از نمره دهي ازرشیابي مبتني بر شایستگي در رشته هاي مختلف -9شکل 

  5گردد که در هر قبول اعالم می مبتنی بر شایستگی،زمانی هنرجو در دروس 
نمره پودمان  5کسب کند. در این صورت میانگین  12پودمان درس نمره باالی 

منظور خواهد شد. در  به عنوان نمره کلی درس در کارنامه تحصیلی هنرجو
را کسب نکند در آن  12حداقل نمره  صورتی که فرد در یک یا چند پودمان

در سیستم برای او منظور  10ماده درسی قبولی را بدست نمی آورد و نمره 
هایی که حداقل نمره ارزشیابی مجدد صرفاً در پودمان یا پودمان خواهد شد.

اهد پذیرفت و در تمام طول سال مورد نظر در آن کسب نشده است صورت خو
 تحصیلی حداقل برای یک بار امکان پذیر خواهد بود.

 های تحصیلی در یک کاربرگ ها رشتهخالصه نمرات کسب شده در پودمان
ای تنظیم و همراه با مدارك تحصیلی های حرفهتحت عنوان گواهی شایستگی

 دیگر به هنرجو تحویل داده خواهد شد.
 همراه کتاب مدار، نتیجه و مدار فرآیند ارزشیابی در دتوانن می هنرجویان 

باشند. این کتاب با  داشته همراه به خود با ارزشیابی اجرای زمان در را هنرجو
هدف کاهش اضطراب در دانش آموزان و تحقق اهداف آموزش و ارزشیابی 

بر شایستگی طراحی گردیده است. در طول دوران تحصیل هنرجویان  مبتنی
تنها یک کتاب همراه خواهند داشت و برای کلیه دروس مبتنی بر شایستگی 

 (. 10کاربرد دارد )شکل 
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 اهداف و ویژگي هاي کتاب همراه هنرجو - 10شکل 
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 پيوست
تني بر شایستگي واحد بهاي تکمیل شده از جدول ارزشیابي منمونه

 یادگیري

 :1نمونه 
به عنوان مثال در پودمان تدارکات پایانه که از یک واحد یادگیری تشکیل شده 

کند و کسب میمراحل سوم و چهام نمره باالتر ازسطح انتظار  است. هنرجو در
است بدست آورد. نمره  2)میانگین مراحل( را که نمره  تواند حداقل امتیاز الزممی

های غیر فنی نیز است. هم چنین از شایستگی 2نمره  3شایستگی این هنرجو از 
( هنرجو با فرض اینکه نمره این پودمان ) واحد یادگیری گیرد. بنابراینمی 2نمره 

 نمره ( باشد به روش زیر محاسبه می شود: 5ره ) از نم 4نمره مستمر هنرجو 
 
 

 14=4+ 5*2 = نمره واحد یادگیری 

 

 
تواند نمره شایستگی را کسب کند که سه شرط زیر فراهم صورتی هنرجو میدر  

 باشد:
 .حداقل نمره را در هر مرحله کسب کرده باشد – 1
 .کرده باشد( کسب 2حداقل نمره را در شایستگی های غیر فنی ) -2
 ( را کسب کرده باشد. 2حداقل میانگین نمرات ) -3

 

رشته تحصیلي: حمل و نقل

نام و نام خانوادگي:

تعداد واحد 

1یادگیري

4تعداد مراحل:

نمرهحداقل نمره مرحله کار

111- ارزیابی خدمات و تجهیزات مورد نیاز 

222- برآورد هزینه ) قیمت ( 

322- انتخاب بهترین گزینه و خرید محصول 

411- کنترل و نظارت دوره ای

ایمنی بهداشت/شایستگی غیر فنی/توجهات زیست 

محیطی
22

22میانگین مراحل

2

4

14.0

زمانی هنرجو شایستگی را کسب می نماید که 2 نمره از 3 نمره واحد یادگیری را اخذ نماید. شرط قبولی هر پودمان حداقل 12 است.

نمره کلی درس )میانگین نمرات پودمان ها( زمانی لحاظ می شود که هنرجو در کلیه کارها شایستگی را کسب نماید.

14.0

نمره شایستگي از 3 

نمره مستمر )از 5(

نمره  واحد یادگیري از 20

درس: سیستم هاي نگهداري و کنترل پایانه 

کد دانش آموزي:

پودمان 1: تدارکات پایانه 

(5+ ضریب ) * نمره شایستگی= نمره واحد یادگیری  نمره مستمر 
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 :2نمونه 
 2کنیم که این هنرجو در یکی از مراحلی که بایستی حداقل نمره حال اگر فرض 

بگیرد در این حالت  1را کسب کند نتوانسته به خوبی آن را انجام دهد و نمره 
-حداقل نمره الزم در شایستگیاست و  2حتی اگر حداقل میانگین الزم که نمره 

هم این هنرجو در این پودمان )واحد  گرفته باشد باز 5های غیرفنی و نمره مستمر 
زمون آن را آ یادگیری( مورد تایید نیست و نمره قبولی را کسب نکرده و مجدداً باید

 دهد. نمره این هنرجو 
+ 5*1  نمره واحد یادگیری  5 =10 
 

 
 

 

رشته تحصیلي: حمل و نقل

نام و نام خانوادگي:

تعداد واحد 

1یادگیري

4تعداد مراحل:

نمرهحداقل نمره مرحله کار

111- ارزیابی خدمات و تجهیزات مورد نیاز 

221- برآورد هزینه ) قیمت ( 

322- انتخاب بهترین گزینه و خرید محصول 

413- کنترل و نظارت دوره ای

ایمنی بهداشت/شایستگی غیر فنی/توجهات زیست 

محیطی
22

22میانگین مراحل

1

5

10.0

زمانی هنرجو شایستگی را کسب می نماید که 2 نمره از 3 نمره واحد یادگیری را اخذ نماید. شرط قبولی هر پودمان حداقل 12 است.

نمره کلی درس )میانگین نمرات پودمان ها( زمانی لحاظ می شود که هنرجو در کلیه کارها شایستگی را کسب نماید.

10.0

نمره شایستگي از 3 

نمره مستمر )از 5(

نمره  واحد یادگیري از 20

درس: سیستم هاي نگهداري و کنترل پایانه 

کد دانش آموزي:

پودمان 1: تدارکات پایانه 
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