
 

 

 
بسمه تعالي 

معاونت آموزش 

دفتر طرح و برنامه هاي درسي 

 

 

 آموزش شايستگي استاندارد 
 

 

 

عنوان آموزش شايستگي 
 اصول و تكنيك هاي رانندگي حرفه اي

 

 

گروه شغلي       
 حمل و نقل زميني

 

 

كد ملي آموزش شايستگي   

 
 

 
 1/6/93تاريخ تدوين استاندارد : 

 

1-005-13-8322 



 

  

 

  دفتر طرح و برنامه هاي درسي نظارت بر تدوين محتوا و تصويب  :
 8322-13-005-1كد ملي شناسايي آموزش شايستگي :  
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 Barnamehdarci @ yahoo.comآدرس الكترونيكي : 

 

 

 

اعضاء كميسيون تخصصي برنامه ريزي درسي رشته حمل و نقل : 
 

 

حوزه هاي حرفه اي و تخصصي همكار براي تدوين استاندارد آموزش شايستگي :  
-بخش خصوصي 

-كميته تخصصي حمل و نقل زميني 
 

فرآيند اصالح و بازنگري :  
 -
 -
 



 

  

 

 

  شايستگي   تهيه كنندگان استاندارد آموزش شغل  

رشته تحصيلي آخرين مدرك تحصيلي  نام و نام خانوادگي رديف 
شغل و 

سمت  
 ايميل تلفن و، آدرس  سابقه كار مرتبط 

 كارشناسيسيد مصطفي حجازي  1
مديريت 

بازرگاني 

موسس و 

رئيس 

هيات 

مديره 

 در 1384از سال 

مجموعه پرشين 

ريس در بخشهاي 

مديريت و آموزش 

 88244120تلفن ثابت : 
  09125274663تلفن همراه :

 PersianRace@yahoo.comايميل : 
 – جالل آل احمد غربي –تهران آدرس : 

  159پ

 مديرعامل منابع انساني دكتريرضا دولتيار باستاني  2

 استاد دانشگاه

امام صادق (ع) 

عضو هيات علمي 

مشاور منابع انساني 

 88244120تلفن ثابت : 
  09121781795تلفن همراه :

 PersianRace@yahoo.comايميل : 
 – جالل آل احمد غربي –تهران آدرس : 

  159پ
 

3 
حسين برزآبادي 

فراهاني 
 IT فوق ليسانس

مدير واحد 

IT 

 در 1384از سال 

مجموعه پرشين 

ريس در بخشهاي 

مديريت و آموزش 

 88244120تلفن ثابت : 
  09126807288تلفن همراه :

 PersianRace@yahoo.comايميل : 
 – جالل آل احمد غربي –تهران آدرس : 

  159پ
 

 

 

 

 كارشناسيمصطفي آذرتيمور  4
صنايع گرايش 

 ايمني صنعتي

(HSE) 

 آموزش

 

  در1390از سال 

مجموعه پرشين 

ريس در بخش 

آموزش 

 88244120تلفن ثابت : 
 09358576015تلفن همراه : 

 PersianRace@yahoo.comايميل : 
 – جالل آل احمد غربي –تهران آدرس : 

  159پ
 

 
  ديپلممحسن دئفه جعفري  5

 آموزش

 

مربي فدراسيون 

 اتومبيلراني ج.ا.ا 

 1370از سال 

 88244120تلفن ثابت : 
 09122435093تلفن همراه : 

 PersianRace@yahoo.comايميل : 
 – جالل آل احمد غربي –تهران آدرس : 

  159پ
 

 عمران كارشناسيبهزاد دست كشاورز  6

كارشناس 

فني و 

 حرفه اي

 سال 8

 تلفن ثابت :

تلفن همراه :  

ايميل :  

آدرس :دفتر طرح و برنامه هاي درسي 

7      

 تلفن ثابت :

تلفن همراه :  

ايميل :  

آدرس : 
 
 

 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

تعاريف :  
استاندارد شغل :  

 مشخصات شايستگي ها و توانمندي هاي مورد نياز براي عملكرد موثر در محيط كار را گويند در بعضي از موارد استاندارد حرفه اي نيز گفته 
مي شود. 

استاندارد آموزش :  
نقشه ي يادگيري براي رسيدن به شايستگي هاي موجود در استاندارد شغل .  

نام يك شغل :   
به مجموعه اي از وظايف و توانمندي هاي خاص كه از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار مي رود اطالق مي شود .  

شرح شغل :  
بيانيه اي شامل مهم ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل ، كارها  ارتباط شغل با مشاغل ديگر در يك حوزه شغلي ، مسئوليت ها ، 

شرايط كاري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل .  
طول دوره آموزش :  

حداقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن به يك استاندارد آموزشي .  
ويژگي كارآموز ورودي :  

حداقل شايستگي ها و توانايي هايي كه از يك كارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار مي رود .  
كارورزي: 

كارورزي صرفا در مشاغلي است كه بعد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي به صورت محدود يا با ماكت صورت مي گيرد و ضرورت 
دارد كه در آن مشاغل خاص محيط واقعي براي مدتي تعريف شده تجربه شود.(مانند آموزش يك شايستگي كه فرد در محل آموزش به صورت 

تئوريك با استفاده از عكس مي آموزد و ضرورت دارد مدتي در يك مكان واقعي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمي گردد.) 
ارزشيابي :  

كتبي عملي و اخالق ، عملي  بخش ه، كه شامل سفرآيند جمع آوري شواهد و قضاوت در مورد آنكه يك شايستگي بدست آمده است يا خير 
حرفه اي خواهد بود .  

صالحيت حرفه اي مربيان :  
حداقل توانمندي هاي آموزشي و حرفه اي كه از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار مي رود . 

شايستگي :  
توانايي انجام كار در محيط ها و شرايط گوناگون به طور موثر و كارا برابر استاندارد .  

دانش :  
، حداقل مجموعه اي از معلومات نظري و توانمندي هاي ذهني الزم براي رسيدن به يك شايستگي يا توانايي كه مي تواند شامل علوم پايه (رياضي 

، تكنولوژي و زبان فني باشد .   )، زيست شناسي، شيمي فيزيك 
مهارت :  

حداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن به يك توانمندي يا شايستگي . معموالً به مهارت هاي عملي ارجاع مي شود .  
نگرش :  

مجموعه اي از رفتارهاي عاطفي كه براي شايستگي در يك كار مورد نياز است و شامل مهارت هاي غير فني و اخالق حرفه اي مي باشد .   
ايمني :  

مواردي است كه عدم يا انجام ندادن صحيح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محيط كار مي شود . 
توجهات زيست محيطي : 

 مالحظاتي است كه در هر شغل بايد رعايت و عمل شود كه كمترين آسيب به محيط زيست وارد گردد.



 

  

 

 
 

0Fنام استاندارد آموزش شايستگي

� :  

اصول و تكنيكهاي رانندگي حرفه اي 

 :استاندارد آموزش شايستگي شرح 

رانندگي حرفه اي به معني توانايي كنترل موقعيت و سرعت وسيله نقليه به طور ايمن، اصولي و يكنواخت مي  باشد. فراگيري اصول و 
تكنيك هاي رانندگي حرفه اي، باعث افزايش استانداردهاي رانندگي مي شود و باالرفتن علم و توانايي راننده احتمال وقوع حادثه را كمتر 

 مي نمايد. تبديل شدن به يك راننده حرفه اي مزاياي زيادي به همراه دارد.
افزايش ايمني راننده و سرنشينان، كاهش مصرف سوخت، كمتر شدن استهالك وسيله نقليه و تبديل خسارات حداكثري به حداقلي از 

 مهمترين مزاياي استفاده از تكنيكهاي رانندگي حرفه اي مي باشد.
دوره هاي رانندگي حرفه اي را ميتوان بطور حضوري و از طريق مطالعه كتب و مشاهده فيلمهاي كمك آموزشي و يا از راه دور و از طريق 

 اينترنت و مدارس آنالين گذراند.

:  وروديويژگي هاي كارآموز 

 ميزان تحصيالت : پايان دوره راهنماييحداقل 

 توانايي جسمي و ذهني : سالمت كامل جسماني و رواني حداقل 

 مهارت هاي پيش نياز  : گواهينامه رانندگي

0B :آموزش  دوره طول  

   ساعت 24طول دوره آموزش       : 

    ساعت 9ـ زمان آموزش نظري  :  

  ساعت 15ـ زمان آموزش عملي   : 

ـ زمان كارورزي          : - 

ـ زمان پروژه              : - 

 بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد ) 

% 65 كتبي : -

 %25 عملي :-

% 10 اخالق حرفه اي : -

1B: صالحيت هاي حرفه اي مربيان 

 تسلط كامل به منابع آموزشي (كتاب آموزش اصول و تكنيكهاي رانندگي حرفه اي) –داراي مدرك كارشناسي 

 
 
                                                 
� . Job / Competency Description 



 

  

 تعريف دقيق استاندارد ( اصطالحي ) :  ٭

 

 اصطالح انگليسي استاندارد ( و اصطالحات مشابه جهاني ) : ٭
Advanced Driving 

 

 مهم ترين استانداردها و رشته هاي مرتبط با اين استاندارد :  ٭
 -راننده پايه يك1

 -راننده پايه دو2

 -راننده خودرو آتش نشان3

 -راننده ليفتراك4

 -راننده درزين5

 -راننده ميني لودر6

 -راننده وسائط نقليه باري مواد سوزا( ( مواد منفجره )7

 -راننده اتوبوس هاي ويژه جابجايي مسافر در باند فرودگاه8

 -راننده بونكرهاي حمل سيمان،گچ،آهك،گندم،...9

 -راننده هاي بونكرهاي حمل گاز10
- راننده جرثقيل ماشيني ( صنايع ) 11
-رانندگي و بازديد خودروهاي سنگين 12
- راهبري ليفتراك 13
-راننده وسائط نقليه تندرو حمل و نقل بين المللي مسافري 14
-راننده وسائط نقليه تندرو سبك مسافري 15
-راننده وسائط نقليه سنگين باري 16
-راننده وسائط نقليه تندور سنگين حامل دام و طيور 17
-راننده وسائط نقليه تندرو سنگين مواد سوختي 18
-راننده وسائط نقليه تندرو سنگين حمل و نقل بين المللي باري 19
-راننده وسائط نقليه تندرو كانتينربر 20
-راننده وسائط نقليه سنگين با تريلر 21
-راننده وسائط نقليه مسافري از نوع اتوبوس 22
-راننده وسائط نقليه مسافري از نوع ميني بوس 23
 -راننده وسائط نقليه سبك فرودگاه24
-كمك راننده وسائط نقليه مسافربري 25

 جايگاه استاندارد شغلي از جهت آسيب شناسي و سطح سختي كار : ٭

طبق سند و مرجع ......................................   الف : جزو مشاغل عادي و كم آسيب

طبق سند و مرجع ......................................   ب : جزو مشاغل نسبتاً سخت

طبق سند و مرجع ........................................   ج : جزو مشاغل سخت و زيان آور

  د :  نياز به استعالم از وزارت كار



 

  

 

 

 
 

1Fاستاندارد آموزش شغل / شايستگي

�                        

2F- شايستگي ها / كارها 

� 

 عناوين رديف

2B1 روش هاي استقرار راننده در خودرو 

3B2 انواع ابزارهاي كنترلي 

پارامترهاي موثر بر كنترل اتومبيل و شرايط رانندگي  3

روش هاي حركت با اتومبيل در جاده  4

روش هاي حركت و توقف در اتومبيل  5

آمادگي رواني و جسماني در رانندگي  6

روش هاي نگهداري و آماده سازي اتومبيل  7

انواع حادثه و روشهاي كنترل حادثه در رانندگي  8

 
 
 
 

                                                 
1. Occupational / Competency Standard      
� . Competency / task 



 

  

 استاندارد آموزش 

- برگه ي تحليل آموزش  

عنوان :  
 روش هاي استقرار راننده در خودرو

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

1.5 1 2.5 

4B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  
 مرتبط توجهات زيست محيطي

5B مواد ابزار ،تجهيزات ، 
مصرفي و منابع آموزشي 

 كالس آموزش تئوري دانش :  
 ويدئو پروژكتور
 تخته وايت برد

 ماژيك وايت برد
 تلويزيون رنگي

استفاده از امكانات سمعي و 
 بصري آموزشي

 صندلي
 نوشت افزار

 دفترچه يادداشت
پيست و يا محوطه آموزشي 
ايمن  براي آموزش عملي 
 اتومبيل مخصوص آموزش

عالئم و تجهيزات مورد نياز 
براي آموزش عملي نظير: 
پايلون، تابلوهاي ايمني و 

 هشداردهنده و ...
 

   0.5- روشهاي استقرار صحيح در وسيله نقليه 

   0.5- انواع روشهاي عملكرد و كنترل فرمان اتومبيل 

   0.25- روشهاي عملكرد و استفاده از پدال ها 

   0.25- روشهاي تنظيم صندلي، كمربند و آينه ها در اتومبيل 

 مهارت : 

  0.25 - استقرار صحيح و مناسب در وسيله نقليه 

  0.25 - كنترل صحيح و مناسب فرمان در مسير حركت 

  0.25 - استفاده صحيح و به موقع از پدال ها 

- تنظيم صحيح و مناسب صندلي، كمربند و آينه ها در 
اتومبيل 

 0.25  

نگرش : 

-يكي از مهم ترين اصول اوليه در رانندگي با هر نوع اتومبيلي به زبان ساده ((راحتي)) و 
((تسلط)) است. 

 صاف نشستن كليد اصلي كنترل اتومبيل است.- 

ايمني و بهداشت :  
-  اجتناب از رانندگي كردن در شرايطي كه راننده تسلط و كنترل كافي روي اتومبيل 

ندارد 
- به نقش كمربند ايمني و ساير تجهيزات ايمني توجه ويژه اي شود  

توجهات زيست محيطي : 
 



 

  

 
 استاندارد آموزش 

 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  
 انواع ابزارهاي كنترلي

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

1 1 2 

6B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  
 مرتبط توجهات زيست محيطي

7B مواد ابزار ،تجهيزات ، 
مصرفي و منابع آموزشي 

 كالس آموزش تئوري دانش : 
 ويدئو پروژكتور
 تخته وايت برد

 ماژيك وايت برد
 تلويزيون رنگي

استفاده از امكانات سمعي و 
 بصري آموزشي

 صندلي
 نوشت افزار

 دفترچه يادداشت
پيست و يا محوطه آموزشي 
ايمن  براي آموزش عملي 
 اتومبيل مخصوص آموزش

عالئم و تجهيزات مورد نياز 
براي آموزش عملي نظير: 
پايلون، تابلوهاي ايمني و 

هشداردهنده و ... 
 

   0.25- اصول تعويض دنده و تكنيك هاي كاربردي مربوط به آن  

   0.25- اصول تنظيم دور موتور و نحوه عملكرد آن در حين رانندگي 

   0.25- اصول اجراي صحيح تكنيك هاي ترمز گيري 

- نحوه تنظيم پدال ترمز و گاز و چگونگي استفاده صحيح و 
مناسب از آنها 

0.25   

 مهارت : 

  0.25 - انجام صحيح تعويض دنده 

- كنترل و تنظيم صحيح دور موتور اتومبيل در موقعيت هاي 
مختلف 

 0.25  

  0.25 - اجراي تكنيك هاي كاربردي مربوط به تعويض دنده 

  0.25 - استفاده صحيح و مناسب از پدال ترمز و گاز 

نگرش : 

- لزوم بكارگيري اصول مختلف رانندگي با توجه به شرايط محيطي و موقعيت خودروهاي 
اطراف 

ايمني و بهداشت :  
-پرهيز از اجراي مانورهاي خارج از توانايي هاي راننده و اتومبيل 

-استفاده از تجهيزات ايمني 
-استفاده از اتومبيل هاي ايمن و استاندارد 

توجهات زيست محيطي : 
 

 



 

  

 استاندارد آموزش 

 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  

 پارامترهاي موثر بر كنترل اتومبيل و شرايط رانندگي

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

1.5 3 4.5 

8B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

9B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

مصرفي و منابع آموزشي 

 كالس آموزش تئوري دانش : 

 ويدئو پروژكتور

 تخته وايت برد

 ماژيك وايت برد

 تلويزيون رنگي

استفاده از امكانات سمعي و 

 بصري آموزشي

 صندلي

 نوشت افزار

 دفترچه يادداشت

پيست و يا محوطه آموزشي 

ايمن  براي آموزش عملي 

 اتومبيل مخصوص آموزش

عالئم و تجهيزات مورد نياز 

براي آموزش عملي نظير: 

پايلون، تابلوهاي ايمني و 

هشداردهنده و ... 

   0.25- نقش الستيكها و چرخ هاي اتومبيل در پايداري اتومبيل 

   0.25- مفاهيم مربوط به انتقال وزن و فوايد انتقال وزن و مضرات آن 

   0.25- نحوه كنترل انتقال وزن به طور صحيح و مناسب 

   0.25- مفاهيم مربوط به سطح تماس و چسبندگي الستيك ها 

   0.25- نحوه ترمزگيري و شتاب گيري صحيح 

   0.25- رانندگي يكنواخت و روان 

 مهارت : 

  1 - كنترل صحيح و مناسب انتقال وزن در اتومبيل 

  1 - كنترل سطح تماس و چسبندگي الستيك ها در مسير حركت 

  0.5 - اجراي رانندگي يكنواخت و روان 

  0.5 - ترمزگيري و شتابگيري صحيح و مناسب 

نگرش : 

- هدف اصلي براي راننده كنترل نرم و هماهنگ به منظور رسيدن به حداكثر پايداري مي 

باشد. 

- محدوديت هاي اتومبيل خود را بشناسيد. 

ايمني و بهداشت :  

- از وارد آوردن فشار بيش از حد به اتومبيل خود خودداري شود. 

توجهات زيست محيطي : 

  -

 



 

  

 
 استاندارد آموزش 

 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  

 روش هاي حركت با اتومبيل در جاده

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

1 3 4 

10B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

11B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

مصرفي و منابع آموزشي 

 كالس آموزش تئوري دانش : 

 ويدئو پروژكتور

 تخته وايت برد

 ماژيك وايت برد

 تلويزيون رنگي

استفاده از امكانات سمعي و 

 بصري آموزشي

 صندلي

 نوشت افزار

 دفترچه يادداشت

پيست و يا محوطه آموزشي 

ايمن  براي آموزش عملي 

 اتومبيل مخصوص آموزش

عالئم و تجهيزات مورد نياز 

براي آموزش عملي نظير: 

پايلون، تابلوهاي ايمني و 

هشداردهنده و ... 

   0.25- اصول اوليه آغاز حركت با اتومبيل 

   0.25- اصول و نحوه صحيح پيچيدن 

   0.25- اصول و مفاهيم مربوط به پيچ 

   0.25- نحوه عملكرد اتومبيلهاي مختلف در پيچ 

 مهارت : 

  1.5 - كنترل اتومبيل در پيچ  

- كنترل اتومبيل در مواقع بروز بيش فرماني و كم فرماني و 

تصحيح آن 

 1  

  0.5 - انتخاب مسير صحيح پيچ 

نگرش : 

- تمركز كنيد و آرام، دقيق و هماهنگ باشيد. 

- هميشه تصور كلي از مسير حركت پيش روي خود داشته باشيد. 

ايمني و بهداشت :  

- بازبيني اوليه اتومبيل قبل از حركت را فراموش نكنيد. 

- از اجراي حركات نمايشي پرهيز كنيد. 

توجهات زيست محيطي : 

 



 

  

 استاندارد آموزش 

 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  

 روش هاي حركت و توقف در اتومبيل

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

1 2 3 

12B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

13B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

مصرفي و منابع آموزشي 

 كالس آموزش تئوري دانش : 

 ويدئو پروژكتور

 تخته وايت برد

 ماژيك وايت برد

 تلويزيون رنگي

استفاده از امكانات سمعي و 

 بصري آموزشي

 صندلي

 نوشت افزار

 دفترچه يادداشت

پيست و يا محوطه آموزشي 

ايمن  براي آموزش عملي 

 اتومبيل مخصوص آموزش

عالئم و تجهيزات مورد نياز 

براي آموزش عملي نظير: 

پايلون، تابلوهاي ايمني و 

هشداردهنده و ... 

   0.25- روشهاي شروع مناسب با اتومبيل 

   0.25- مفاهيم مربوط به ترمزگيري 

   0.25- تكنيك هاي ترمز گيري و نحوه اجراي آنها 

   0.25- انواع تاير با توجه به عملكردآنها 

 مهارت : 

  0.5 - اجراي يك شروع مناسب و صحيح  

  1 - اجراي تكنيك هاي مختلف ترمز گيري 

  0.5 - انتخاب تاير مناسب بر حسب نياز براي اتومبيل 

نگرش : 

- تمرين عامل موفقيت است. 

ايمني و بهداشت :  

- در حين پيچيدن مراقب سرخوردن اتومبيل باشيد. 

- مسافت ترمز اتومبيل خود را بدانيد. 

توجهات زيست محيطي : 

  -

 -

 



 

  

 استاندارد آموزش 

 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  

 آمادگي رواني و جسماني در رانندگي

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

1 3 4 

14B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

15B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

مصرفي و منابع آموزشي 

 كالس آموزش تئوري دانش : 

 ويدئو پروژكتور

 تخته وايت برد

 ماژيك وايت برد

 تلويزيون رنگي

استفاده از امكانات سمعي و 

 بصري آموزشي

 صندلي

 نوشت افزار

 دفترچه يادداشت

پيست و يا محوطه آموزشي 

ايمن  براي آموزش عملي 

 اتومبيل مخصوص آموزش

عالئم و تجهيزات مورد نياز 

براي آموزش عملي نظير: 

پايلون، تابلوهاي ايمني و 

هشداردهنده و ... 

   0.5- استراتژي تمرين در رانندگي  

   0.25- تمرينات تناسب اندام مرتبط با رانندگي 

   0.25- نحوه هماهنگ سازي ذهن و بدن در حين رانندگي 

 مهارت : 

  1 - اجراي استراتژي تمرين در رانندگي 

  0.5 - ايجاد تعادل و هماهنگي در حين رانندگي 

  1 - كسب آمادگي ذهني براي مانورهاي رانندگي 

  0.5 - حفظ تناسب اندام و اصالح محدوديت هاي فردي 

نگرش : 

- تمركز كامل داشتن در حين رانندگي الزم و ضروري است. 

- تعريف كردن يك نظام تمريني براي خود. 

ايمني و بهداشت :  

- پرهيز از رانندگي تهاجمي. 

- خوب و دقيق به جلو نگاه كنيد. 

توجهات زيست محيطي : 

 -

 -

 



 

  

 استاندارد آموزش 

 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  
 روش هاي نگهداري و آماده سازي اتومبيل

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

1 1 2 

16B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  
 مرتبط توجهات زيست محيطي

17B مواد ابزار ،تجهيزات ، 
مصرفي و منابع آموزشي 

 كالس آموزش تئوري دانش : 
 ويدئو پروژكتور
 تخته وايت برد

 ماژيك وايت برد
 تلويزيون رنگي

استفاده از امكانات سمعي و 
 بصري آموزشي

 صندلي
 نوشت افزار

 دفترچه يادداشت
پيست و يا محوطه آموزشي 
ايمن  براي آموزش عملي 
 اتومبيل مخصوص آموزش

عالئم و تجهيزات مورد نياز 
براي آموزش عملي نظير: 
پايلون، تابلوهاي ايمني و 

هشداردهنده و ... 

   0.25- روش هاي نگهداري و آماده سازي اتومبيل 

   0.5- بازديدهاي دوره اي از اتومبيل 

   0.25- موارد موثر در ايمني اتومبيل 

 مهارت : 

  0.25 - نگهداري و آماده سازي اتومبيل 

  0.25 - انجام بازديدهاي اوليه اتومبيل 

  0.25 - شناسايي عيوب اتومبيل 

  0.25 - رفع عيوب شناسايي شده اتومبيل 

نگرش : 

- نگهداري و آماده سازي اتومبيل باعث كاهش هزينه ها مي گردد. 

- يادگيري راندن اتومبيل به بهترين وجه ممكن. 
- مدنظر داشتن عنصر زمان در آماده سازي و ارتقاء اتومبيل. 

ايمني و بهداشت :  
- توجه به نواقص و مشكالت كوچك در اتومبيل. 

توجهات زيست محيطي : 
- لزوم نگهداري و آماده سازي اتومبيل در كاهش آلودگي محيطي. 

- استفاده از تجهيزات استاندارد در اتومبيل به منظور كاهش آلودگي محيط زيست مانند: 
الستيك هاي مناسب، روغن موتور و سوخت مناسب و ... 

 



 

  

 استاندارد آموزش 

 - برگه ي تحليل آموزش 

 

عنوان :  

 انواع حادثه و روشهاي كنترل حادثه در رانندگي

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

1 1 2 

18B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

19B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

مصرفي و منابع آموزشي 

 كالس آموزش تئوري دانش : 

 ويدئو پروژكتور

 تخته وايت برد

 ماژيك وايت برد

 تلويزيون رنگي

استفاده از امكانات سمعي و 

 بصري آموزشي

 صندلي

 نوشت افزار

 دفترچه يادداشت

پيست و يا محوطه آموزشي 

ايمن  براي آموزش عملي 

 اتومبيل مخصوص آموزش

عالئم و تجهيزات مورد نياز 

براي آموزش عملي نظير: 

پايلون، تابلوهاي ايمني و 

هشداردهنده و ... 

   0.25- موارد حادثه ساز در رانندگي  

   0.25- روش هاي اجتناب از تصادف 

   0.5- نحوه رانندگي در شرايط بد آب و هوايي 

 مهارت : 

  0.5 - كنترل اتومبيل در شرايط بد آب و هوايي 

  0.25 - مديريت صحنه تصادف و عكس العمل مناسب 

  0.25 - كنترل وضعيت اتومبيل در حين خارج شدن از جاده 

نگرش : 

 - رانندگي در پيست استراتژي ذهني

- حفظ تمركز كامل و كنترل اوضاع تحت هر شرايطي 

- فرار و اجتناب از تصادف از توقف كردن سريعتر است. 

ايمني و بهداشت :  

- اجتناب ازاز لغزش، سر خوردن و هرزگردي. 

- هوشياري كامل داشتن در حين رانندگي. 

توجهات زيست محيطي : 

 -

 -

 
 

 



 

  

 
                    - برگه استاندارد تجهيزات

توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف 

براي آموزش تئوري  1 نفر 15براي حداكثر كالس آموزش تئوري  1

براي كالس تئوري  1معمولي ويدئو پروژكتور  2

براي كالس تئوري  1معمولي تخته وايت برد  3

براي كالس تئوري  1معمولي تلويزيون رنگي  4

براي آموزش عملي  1مخصوص آموزش رانندگي  پيست و يا محوطه آموزشي ايمن 5

براي آموزش عملي  1مخصوص آموزش اتومبيل سواري  6

براي كالس تئوري  15آموزشي صندلي  7

توجه :  

ت  ه ظرفي ه ب رگا راي يك كا ت ب زا جهي ت  -1 شود .  5 رفته  ر در نظر گ ف  ن

 

 
                  - برگه استاندارد مواد  

توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف 

كالس تئوري  15معمولي نوشت افزار  1

كالس تئوري  15معمولي دفترچه يادداشت  2

كالس تئوري  1معمولي ماژيك وايت برد  3

توجه :  

ت  ه ظرفي ه ب رگا ر و يك كا ف ء يك ن زا ا ه  د ب 1- موا شود . 5 سبه  حا ر م ف  ن

 
 

 

 
                    - برگه استاندارد ابزار 

توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف 

كالس عملي بر حسب نياز استاندارد تابلوهاي ايمني و هشدار دهنده  1

كالس عملي  10معمولي پايلون  2

توجه :  

شود .  سبه  حا ر م ف سه ن ء هر  زا ا ه  ر ب زا -اب

 
 
 



 

  

 

 
 - منابع و نرم افزار هاي آموزشي ( اصلي مورد استفاده در تدوين و آموزش استاندارد ) 

 ناشر يا توليد كننده محل نشر سال نشر مترجم مولف عنوان منبع يا نرم افزار رديف

اصول و تكنيك هاي  1

رانندگي حرفه اي 

سيد مصطفي 

حجازي 

سبز رايان گستر تهران  1389 

       
       
       
       
       
       

 
 
 

 
 - ساير منابع و محتواهاي آموزشي ( پيشنهادي گروه تدوين استاندارد ) عالوه بر منابع اصلي  

 مولف / مولفين سال نشر نام كتاب يا جزوه رديف
مترجم/ 

 مترجمين
 توضيحات ناشر محل نشر

اصول و تكنيك هاي رانندگي  1

تدافعي 

سيد مصطفي  1389

حجازي 

سبز رايان تهران  

گستر 

 

        
        
        
        
        
        

 

 

 

 



 

  

 

 

فهرست سايت هاي قابل استفاده در آموزش استاندارد 
رديف عنوان 

www.persianrace.com 1 

www.persiandriver.com 2 
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