لﻭاﻧیﻥ ﻣساتمﻪ سافاری راﻧد اﻭﻝ لزﻭیﻥ -اﻟﻣﻭت شﻬر رازﻣیاﻥ
زﻣاﻥ  02-02اردیتﻬشت ﻣاﻩ

شرایط ﻭ ﻣدارک حضﻭر شرکت کﻧﻧدگاﻥ:
 -2خﻭدرﻭﻫای ﻣﻧاسب جﻬت حضﻭر در ﻣساتمﻪ خﻭدرﻭﻫای شاسی تﻠﻧد ﻣی تاشﻧد
 -0ﻣعرفی ﻧاﻣﻪ از ﻫیئت استاﻥ (تعداد سﻬﻣیﻪ ﻫر استاﻥ  5تیﻡ ﻣی تاشد) ﻭ استاﻥ ﻣیزتاﻥ  22خﻭدرﻭ ﻣی تاشد
 -3کپی گﻭاﻫیﻧاﻣﻪ،کارت ﻭ تیﻣﻪ خﻭدرﻭ
 -4دارا تﻭدﻥ تیﻣﻪ ﻭرزشی راﻧﻧدﻩ ﻭ کﻣک راﻧﻧدﻩ
 -5ﻫزیﻧﻪ ثتت ﻧاﻡ ﻫر خﻭدرﻭ تﻪ ﻣتﻠػ  2/222/222لایر تﻪ ازاء راﻧﻧدﻩ ﻭ کﻣک راﻧﻧدﻩ ﻭ ﻫر ﻧفر ﻫﻣراﻩ  522/222لایر
 -6ﻫﻣراﻩ داشتﻥ ﻟﻭازﻡ کﻣپیﻧگ شاﻣﻝ(چادر ﻣسافرتی،پتﻭ،ﻟﻭازﻡ گرﻣایشی،ﻅرﻭؾ شخصی ﻭ )...ﻭ اتزار GPSافالیﻥ
(ﻧرﻡ افزار تﻠفﻥ ﻫﻣراﻩ کﻪ داری لاتﻠیت فﻭق تاشﻧد)
 -7حضﻭر شرکت کﻧﻧدگاﻥ تﻬﻣراﻩ ﻣدارک در ﻣﻭرخ 97/0/02راس ساعت  8صتح در ﻣحﻭطﻪ شﻬرداری لزﻭیﻥ اﻟزاﻣی
ﻣی تاشد
 -8شرکت کﻧﻧدگاﻥ ﻣﻭﻅؾ ﻫستﻧد تا تاریخ  97/0/28ﻧستت تﻪ ثتت ﻧاﻡ ﻭ ﻭاریز ﻭجﻪ ﻭ ارساﻝ فیش ﻭاریزی الداﻡ ﻧﻣایﻧد

تتﻠیؽات ﻣساتمات
در کﻠیﻪ ﻣساتمات شﻣارﻩ ﻣساتمﻪ در دﻭ طرؾ درتﻬای جﻠﻭ ﻧصب ﻣی گردد ﻭ تتﻠیؽات فمط ﻣختص اسپاﻧسر ﻣساتمﻪ تﻭدﻩ ﻭ
شرکت کﻧﻧدگاﻥ حق تتﻠیػ تﻪ ؼیر اسپاﻧسر ﻣساتمﻪ را ﻧدارﻧد.
ﻣساتمات سافاری:
ایﻥ ﻣساتمات تا ﻫدؾ اﻧگیزﻩ طتیعت گردی ﻭ احتراﻡ تﻪ لﻭاﻧیﻥ ﻣحیط زیست در تخش ﻫای ﻣختﻠؾ ﻣﻭتﻭری تﻪ تفکیک در طﻭﻝ ساﻝ ترگزار
ﻣی گردد ﻭ ایﻥ ﻣساتمات تﻠفیمی از ﻣساتمات اتﻭﻣتیﻠراﻧی راﻟی ﻭ تصﻭرت ﻟﻭکیشﻥ ﻭ عالﻣتﻬای ﻣعﻠﻭﻡ ﻣی تاشد کﻪ شرکت کﻧﻧدگاﻥ ﻣسیر
را طتق لﻭاﻧیﻥ حاکﻡ تر ﻣساتمﻪ طی ﻣی ﻧﻣایﻧد .
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جﻠسﻪ تﻭجیﻬی:
لتﻝ از ترگزاری جﻬت آشﻧایی شرکت کﻧﻧدگاﻥ تﻪ ﻧکات ﻭ احتﻣاالت ﻣﻭجﻭد در ﻣساتمﻪ کالس ﻫای آﻣﻭزشی ﻭ تﻭجیﻬی ترگزار ﻣی
گردد  .تا شرکت کﻧﻧدگاﻥ تﻪ شرایط ترگزاری ﻣساتمﻪ آشﻧایی تیشتر پیدا ﻧﻣایﻧد ﻭ در صﻭرت داشتﻥ سئﻭاالتی تتﻭاﻧﻧد از طراحاﻥ ﻣساتمﻪ
راﻫﻧﻣایی تگیرﻧد
ﻭ حضﻭر در جﻠسﻪ تﻭجیﻬی اﻟزاﻣی ﻣی تاشد.

استارت ﻣساتمﻪ:
ﻣساتمﻪ راس ساعت  20ﻅﻬر از ﻣحﻭطﻪ شﻬرداری لزﻭیﻥ ترگزار ﻣی گردد
در ایﻥ ﻣساتمات تصﻭرت تک تﻪ تک تا زﻣاﻥ ﻫای از لتﻝ تعییﻥ شدﻩ تﻭسط تیﻡ ترگزاری تﻪ شرکت کﻧﻧد گاﻥ استارت دادﻩ ﻣی شﻭد ﻭ ﻫﻡ
ﻣی تﻭاﻧد طتق صالحدید تیﻡ ترگزاری تصﻭرت دﻭ تﻪ دﻭ ﻧیز استارت دادﻩ شﻭد
ایﻥ ﻣساتمات در جادﻩ ﻫا ،ﻣﻧاطق شﻬری ﻭ طتیعی کشﻭر طراحی ﻣیگردد کﻪ تﻭسط ﻣسئﻭﻟیﻥ کﻣیتﻪ ﻫﻣاﻫﻧگی ﻫای الزﻡ اداری اﻧجاﻡ ﻣی
گردد ﻭ در تﻣاﻣی ﻣساتمات لﻭاﻧیﻥ راﻫﻧﻣایی ﻭ راﻧﻧدگی ﻭ ﻧیز احتراﻡ تﻪ لﻭاﻧیﻥ ﻣحﻠی در ﻧمشﻪ ﻫای ﻣساتمﻪ ﻟحاﻅ ﻣی گردد.

تیﻡ ﻫای ﻣساتمﻪ:
ﻫر تیﻡ ﻣتشکﻝ از یک راﻧﻧدﻩ ﻭ یک کﻣک راﻧﻧدﻩ ﻣیتاشد ﻭ خﻭدرﻭ تاید از ﻟحاﻅ فﻧی در سالﻣت کاﻣﻝ تاشد ﻭ داشتﻥ گﻭاﻫی ﻣعایﻧﻪ فﻧی
ﻣعتتر ترای خﻭدرﻭﻫا اﻟزاﻣی است ﻭ شرکت در ایﻥ ﻣساتمات ﻫیچ گﻭﻧﻪ حمی ترای تخطی از لﻭاﻧیﻥ راﻫﻧﻣایی ﻭ راﻧﻧدگی ترای شرکت
کﻧﻧدگاﻥ ایجاد ﻧﻣی کﻧد ﻭ ﻣسئﻭﻟیت ﻫر گﻭﻧﻪ پیشاﻣد احتﻣاﻟی تﻪ عﻬدﻩ ی راﻧﻧدﻩ ی خﻭدرﻭ ﻣی تاشد.

ﻧمشﻪ ﻣساتمات سافاری:
ﻧمﺸﻪ ﻣﺴاتمﻪ در جﻠسﻪ تﻭجیﻬی در اخﺘﻴار شﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪگاﻥ لﺮار ﻣﻲ گﻴﺮد .ایﻦ ﻧمﺸﻪ ﻣﺠﻤﻮعﻪ اي ازلﻄعﻪ یا تﻠﻮن ﻫاي ﻛﻮچﻜﻲ اسﺖ ﻛﻪ تایﺪ
تﻪ تﺮتﻴة شﻤارﻩ ﻃﻲ شﻮﻧﺪ  .در ﻭالﻊ از تﻠﻮﻛﻬایﻲ ﻛﻪ حاﻭي شﻣارﻩ سرعت کرﻭکی ﻭ تعضا داری ﻣﺴافﺖ ،زﻣاﻥ ،ﻣختصات ﻭ تصﻭیر
اﻧتﻬای آﻥ ﻣسیر ﻣی تاشد استفادﻩ ﻣی شﻭد
2

شﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪگاﻥ تایﺪ تا تﻮجﻪ تا عالئﻢ ﻭ عکس ﻫای راﻫﻧﻣا درﻣساتمﻪ ﻣﺴﻴﺮ صﺤﻴح را تﺸﺨﻴﺺ دﻫﻨﺪ ﻭ سعﻲ ﻛﻨﻨﺪ تا سﺮعﺖ ﻣﺸﺨﺺ شﺪﻩ
ﻭ در زﻣاﻥ ﻣطﻠﻭب در ﻣﺴﻴﺮ حﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪ .

در ﻧمﺸﻪ ﻫایی کﻪ فالﺪ ﻣسافﺖ ﻣی تاشﻨﺪ تاید تا رسیدﻥ تﻪ اﻭﻟﻴﻦ کرﻭکی ،تاتﻠﻮ یا شﻜﻞ دادﻩ شﺪﻩ کﻪ دلیما ﻣشاتﻪ ﻧمشﻪ تاشد طی ﻣسیر
کﻧید ﻣﺴافﺖ را از رﻭي ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ شﻤار اتﻮﻣثﻴﻞ یادداشﺖ ﻭ زﻣاﻥ را ﻣﺤاسثﻪ ﻧﻤائﻴﺪ.
شرکت کﻧﻧدگاﻥ تا استفادﻩ از فرﻣﻭﻝ زیر ﻣیتﻭاﻧﻧد زﻣاﻥ ﻣطﻠﻭب پایاﻥ ﻫر تﻠﻭک را ﻣحاستﻪ ﻭ تازﻣاﻧﻬای استارت خﻭد جﻣﻊ ﻧﻣایﻧد ﻭ تﻪ
ﻣﻭلﻊ تﻪ اﻧتﻬای ﻧمشﻪ ترسﻧد.

زﻣاﻥ =

𝟔𝟑

مسافت

سرعت

ﻭاحد زﻣاﻥ :ثاﻧیﻪ  ،ﻭاحد سرعت :کیﻠﻭﻣتر تر ساعت ،

در تﻠﻭکﻬایی کﻪ در لسﻣت تﻭضیحات عالﻣت

ﻭاحد ﻣسافت :ﻣتر

ﻭجﻭد دارد تﻭلؾ ﻣطﻠما ً ﻣﻣﻧﻭع ﻣیتاشد.

ﻫر گﻭﻧﻪ تؽییری در ﻧمشﻪ فمط تصﻭرت کتتی (ﻧمشﻪ اصالحی)تﻭسط کﻧترﻟﻬا تﻪ شرکت کﻧﻧدگاﻥ اتالغ ﻣی شﻭد ﻭ شرکت کﻧﻧدﻩ تاید
طتق ﻧمشﻪ اصالحی تﻪ اداﻣﻪ ﻣسیر تپردازد.
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ﻧﻣﻭﻧﻪی ﻧمشﻪی ﻣساتمات سافاری:
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کﻧترﻝﻫای

ﻣساتمﻪ:

در ﻃﻮﻝ ﻣﺴﻴﺮ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻫایﻲ ﻭجﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ حﺮﻛﺖ شﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪگاﻥ در ﻣﺴﻴﺮ صﺤﻴح را ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .تﻪ شﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪگاﻧﻲ ﻛﻪ خارج از ﻣﺴﻴﺮ
صﺤﻴح حﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪ یا دیﺮتﺮ یا زﻭدتﺮ از زﻣاﻥ ﻣﻄﻠﻮب ﻧمﺸﻪ اي را ﻃﻲ ﻛﻨﻨﺪ اﻣﺘﻴاز ﻣﻨفﻲ تعﻠك ﻣﻲ گﻴﺮد .
کﻧترﻝ ﻫای ﻣساتمﻪ دارای ﻣاﻫیتﻫای ﻣختﻠؾ ﻣیتاشﻧد.
 -2کﻧترﻝﻫای زﻣاﻥ
 -0کﻧترﻝ ﻫای ﻣسیر
 -3کﻧترﻝﻫای ﻣﻧفی (اﻧحراؾ)
 -4کﻧترﻝﻫای سیار
-

کﻠیﻪی کﻧترﻝﻫای ﻣساتمﻪ تﻪ ؼیر از کﻧترﻝﻫای سیّار در سﻣت راست ﻣسیر حرکت شﻣا لرار دارﻧد ﻭ تا پرچﻡ یا ﻧشاﻥ
ﻣساتمﻪ ﻣشخص شدﻩاﻧد ﻭ خﻭدرﻭﻫای کﻧترﻝ حق تﻭلؾ در ﻣکاﻥ ﻫای ﻣﻣﻧﻭع را ﻧدارﻧد .داﻭراﻥ از ﻣاﻫیت کﻧترﻝ خﻭد تی-
اطالع ﻫستﻧد.

ﻣحاستات اﻣتیازات ﻣساتمﻪ:
ﻣحاستات اﻣتیازات تصﻭرت اﻣتیاز ﻣﻧفی یا پﻧاﻟتی زﻣاﻧی خﻭاﻫد تﻭد :
 ﻫر یک دلیمﻪ دیر یا زﻭد رسیدﻥ تﻪ ﻣراکز داﻭری یک پﻧاﻟتی ﻣحسﻭب ﻣی شﻭد .تیش از  32دلیمﻪ دیر رسیدﻥ یا تیش از25دلیمﻪ زﻭد رسیدﻥ تﻪ کﻧترﻝ زﻣاﻥ تﻪ ﻣﻧزﻟﻪ از دست دادﻥ آﻥ کﻧترﻝ ﻣی تاشد
 از دست دادﻥ کﻧترﻝﻫای زﻣاﻥ ﻭ ﻣسیر یا ثتت ﻣﻬر کﻧترﻝ ﻣﻧفی  32پﻧاﻟتی ﻣحسﻭب ﻣی شﻭد. عدﻡ رعایت لﻭاﻧیﻥ ﻣمررات راﻫﻧﻣایی راﻧﻧدگی ﻭ تﻭلؾ ﻭ حرکت دﻧدﻩ عمب در دید کﻧترﻝ  25پﻧاﻟتی ﻣحاستﻪ ﻣیشﻭد (ﻣحدﻭدﻩ-ی دید کﻧترﻝ  022ﻣتر لتﻝ ﻭ  32ﻣتر تعداز کﻧترﻝ ﻣیتاشد).
 ﻭرﻭد تﻪ کﻧترﻝ از جﻬت ﻣخاﻟؾ ﻭ عتﻭر تیش از یکتار از کﻧترﻝ  32پﻧاﻟتی ﻣحسﻭب ﻣیشﻭد.در پایاﻥ پﻧاﻟتیﻫا تا ﻫﻡ جﻣﻊ شدﻩ ﻭ ﻧفرات ترتر ﻣشخص ﻣیشﻭﻧد .در صﻭرت تساﻭی شرکت کﻧﻧدﻩ ای کﻪ ﻣﻬرﻫای ﻣثتت تیش تری ثتت
کردﻩ تاشد ﻣماﻡ تاالتری دارد ﻭ در صﻭرت تساﻭی شرکت کﻧﻧدﻩ ای کﻪ کﻧترﻝ زﻣاﻥ یک را تا کﻡ تریﻥ پﻧاﻟتی ثتت کردﻩ تاشد ﻣماﻡ تﻬتری
دارد ﻭ در صﻭرت تساﻭی تﻪ ترتیب در کﻧترﻝ ﻫای زﻣاﻥ تعدی ﻣﻭرد فﻭق تررسی ﻣی شﻭد تا ﻧتیجﻪ ﻣشخص شﻭد .ﻫرگﻭﻧﻪ اعتراض تﻪ
ﻧمشﻪ ﻣساتمات فمط تا  32دلیمﻪ تا پایاﻥ ﻣساتمﻪ کتتا تﻪ کﻧترﻝ خط پایاﻥ اعالﻡ گردد.
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