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   خودداری از سوار کردن مسافر یا آشنایان خاار

از لیسااو پ هرزیاا  از  ویااا داام یااا در مساایرد   

پ یاا   یاا ساوخیریری  زریهو، از دارای خریاو پ   

 ممنوع مم داشو. درخواسو دانش  آموز

 حضور د  مویع در محل سوار شون دانش آموز پ

نوع  دا  لحاار رعایاو    رعایو  ویا در محل مم

سا  در پیاو   حال زمسایران پ انیقال آنان د  مور

 .معین پ دالعکس

  و کنیارل پ  زمراه داشین دفیرچ  انضااایم یها

ودرپزای حمال پ نقال   اکرد خا ادار عم ا  نظارت 

 دانش آموزی.

پ یرار دادن شماره سرپیس  نصب آرم میحوالشکل

 ی و داشاورت زنرام اسیفاده در سرپیس.

ین یرار دادن منشور اخالیم راننوگان.نصب الع 

مرار  آموزان دانش دا کردن صحاو از خودداری 

 .ضرپری درموارد

 

 

 

    شـرح وظایف رانندگان خودرو های حمـل و نقل     

 دانش آموزان )سرویس مدارس (

 "منشور اخالقی رانندگان حمل و نقل مدارس"      

    رعایااو ک یاا  یااوانین پ مقااررات رازنمااایم پ

راننوگم پ آئین نام  پ دسیورالعمل حمال پ نقال   

 دانش آموزان.

   رعایو نظافو داخل پ دیرپن خودرپ یهو ارائا

 جهی ات دا  وی   سرپیس د  مویع پ مجه  دودن د 

 گرما پ سرما. د  فصل

دهواشاایم پ عااوم رعایااو کاماال مااوارد ایمناام ،

در حااین    فاان زمااراه پ یااات دخاناساایفاده از 

 .عاری دودن خودرپ از دوی سیرار پ راننوگم

.رعایو  ناسب  عواد مسافرین دا ظرفیو خودرپ 

.نصب کپسول ایفای حریق در خودرپ 

فاده از ر ب دودن پضاعیو هوشاش پ عاوم اسای    م

، مغاایر داا فرزنا     پسایل زینیام پ ییار ضارپری   

 اسالمم پ زنجارزای  ردییم موسس  ی وع

و موسیقم .آزنر ک ی  رعایو عوم هخش 

 آموزان هاس از  ویاا   سوار پ هیاده کردن دانش

دسای  داودن دره زاا     ایمینان ازکامل خودرپ  پ 

 .یال از حرکو

     حواکثر انیظار رانناوگان یهاو ع یماو داناش

دییقا  پ از دره مورسا     2آموزان از دره من ل 

 دییق  مم داشو .  10 ا دعو از زن   عطی م 
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 سرویس مدارسیف دانش آموزان استفاده کننده ازشرح وظا

اخالیم،آداه اییماعم پ ایمنم ،یماارعایو کامل انض ،

 دهواشیم در داخل خودرپ پ احیرام میقادل د  دیرران.

در ایسیراه یا محل  عیین  حضور د  مویع درای سوار شون

دییق  یال از زن  در مورس   15 حوایل یوری ک شوه 

 داشو.

.یال از حرکو کمر دنو ایمنم خود را دانود 

 موایع ضرپری.خودداری از صحاو دا راننوه مرر در 

 وی  د  مقررات رازنمایم پ راننوگم زنرام سوار شون پ 

 هیاده شون از خودرپ .

 یهو رفاه حال زم سرپیسم زا حضور د  مویع درای سوار

 .دییق  10شون هس از  عطی م مورس  حواکثر  ا 

     مدارس سرویس از کننده استفاده آموزان دانش اولیاء وظایف شرح    

یع ز ین  حمل پ نقل در اساس  عرف  پ شیوه هرداخو  د  مو

 نام  ایرایم ایاه پ ذزاه.

دهواشیم م کامل دا ضوادط پ مقررات امنییم، اخالیمآشنای ،

پ انضاایم خودرپزای حمل پ نقل پ  اکیو پ رعایو کامل 

 آن  وسط فرزنوش )درصورت مشازوه خالف مقررات پلم

 دایو هاسخرو داشو.( محیرم

 اعیراضات پ هیشنهادات د  صورت کیام در اعالم مشکالت پ

 دهاود دهیر حمل پ نقل دانش آموزان.

 کمیال  عهاو نام  اسیفااده از خودرپزای حمل پ نقل 

 دانش آموزان .

 حویل دانش آموزان دره من ل ، در صورت عوم حضور 

در من ل دانش آموز  وسط راننوه د  مورس  درگردانوه پ 

 فو مم نمایو.ز ین  آژانس درگشو را دریا

 

 

نده (شرح وظایف کمیته و کارگروه سرویس مدرسه ) نمای  

پ نقل دانش آموزان از نظر فنم  کنیرل خودرپزای حمل

پ اعالم کیام د   ، دیم  نام  معیار، فرزنرمدهواشیم، ایمنم

 هیمانکار یهو رفع مشکل احیمالم.

 دپ نودو در سال پ دانش آموزانراننوگان  ساالن ارزیادم 

پ  قااویر از راننااوگان موفااق پ فعااال پ دانااش آمااوزان  

 منضاط.

رداخو ز ینا  ایااه پ ذزااه    اافو پ ها اارت در دریانظ

 .انش آموزان یاق  وافق صورت گرفی د

شاکایات پ گا ارش زاای     اعیراضاات پ  دریافو پ دررسم

)د  صورت .وی اپلیاء پ هم گیری  ا رفع مشکلرسیوه از س

 فوری پ آنالین (

از زنا    دییق  یاال  20در مورس  حوایل  وهنماین حضور

ا ایمینان از عوم دییق  هس از  عطیل شون پ د 10شرپع پ 

یهااو هاسااخرویم داا  حضااور دانااش آمااوز در مورساا  

 .زای احیمالم ماس

راننوگان از نظر میأزل  سادق  کنیرل پ دررسم هرپنوه ی

 پ عوم سوءهیشین  ندود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یـا علیـم

نظارت  سیار تربیتی است که با سرویس مدرسه یک کالس 

گیری کار گروه مدرسه و کمیته سرویس حمل و نقل  و پی

 دانش آموزی مدرسه هدایت و کنترل می گردد.

 از:  کمیته و کارگروه سرویس مدارس عبارتند

 ، سای انجمن اولیاء و مربیان، مدیر مدرسهرو

 پیمانکار و مسئول سرویس مدارس .

 و کارگروه سرویس حمل و نقل دانش آموزی کمیته

،  استای خدمت به خانواده های محترم: در رسهمدر

پیشگیری بسیاری از حوادث احتمالی و افزایش ایمنی 

، خود را نش آموزان در رفت و آمد به مدارسدا

موظف به برنامه ریزی و ساماندهی سرویس حمل و 

 نقل دانش آموزی می داند.

یس حمل و نقل دانش آموزی روکمیته و کارگروه س

: پس از اخذ مجوز از منطقه آموزش و مدرسه

فرم های   پرورش توسط مدیر مدرسه بر اساس

عالم های الزم با پیمانکار مورد ابالغی و با توجه به است

برابر شیوه نامه اجرایی نسبت به عقد قرار   ،تأیید

داد اقدام نموده و نماینده ای جهت نظارت بر امور و 

د رانندگان با عنایت به رعایت کلیه شئونات  عملکر

 دینی و اخالقی متناسب با محیط تعیین نموده است . 

 
 

 

خواهشمند است هر گونه موارد ضروری که نیاز 

مستقیما با مسئول  .به پیگیری و اصالحیه دارد

امور ایاب و ذهاب و سرویس دانش آموزان در 

آقای قربانعلی نایب در میان گذاشته تا   مدرسه

 . ت پذیردپیگیری های الزم صور

 142داخ م  75438

09303173149 


