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:به نشانی اینترنتی  

 سپند های ویژگی

  ثبت برای) پلیس های سامانه با الین آن ارتباط ایجاد امکان•

  ،(فنی معاینه وضعیت از اطالع برای) سیمفا سامانه ،(تخلفات

 (راننده و خودرو بیمه وضعیت از اطالع برای) بیمه سامانه

  و امنیت افزایش برای خدمات کیفیت بهبود و افزایش•

  برای تر مطلوب خدمات همراه به آموزان دانش ایمنی

 والدین نسبی خاطر آسودگی حس ایجاد

   آموزان دانش ونقل حمل خدمات ارائه در رویه وحدت ایجاد•

   مربوطه مقررات و قوانین شدن اجرایی•

  ونقل حمل ناوگان نمودن متمایز و سازی هویت•

   آموزان دانش

  از استفاده برای همراه تلفن بر مبتنی افزار نرم خدمات•

 آموزی دانش سفر پایش و رصد افزاری نرم خدمات

 انجمن اولیا و مربیان



 نام راننده

(سپند)آموزی  پایش ناوگان دانشسامانه     

آموزی سامانه پایش ناوگان دانش  

ها کاربرد سامانه در سازمان  

ها شهرداری  

وپرورش آموزش  

 کاربرد سامانه برای والدین

o  افزایش ضریب ایمنی و امنیتی دانش آموزان 
o  ایجاد حس اطمینان و آرامش در والدین 
oجایی     امکان رصد  لحظه به لحظه فرزندان در مدت زمان جابه

 از مدرسه به منزل و برعکس  

oوضعیت خودرو،   )آموزی  ونقل دانش اطالع از وضعیت  دقیق حمل
 ...(وضعیت راننده و

oونقل   امکان تجزیه و تحلیل سیستم حمل 
o آسیب شناسی 
o بررسی موانع و مشکالت و اتخاذ راهکارهای مناسب 

o مدارسنسبت به وضع موجود سرویس آگاهی 
oو نواقص  ها  کاستیمناسب برای رفع ریزی  برنامه 
oآموزان جایی دانش بهبود مدیریت و نظارت بر خدمات جابه 

oآموزان   افزایش ایمنی و امنیت دانش 
oآگاهی از وضع موجود و خدمات ارائه شده در این خصوص 
oآموزان   جایی دانش جلب رضایت خاطر والدین از نحوه جابه 

 

افزاری سامانه خدمات نرم  

آموزان در  حضور مراقب برای حفاظت از دانش
 خودروهای جمعی سرویس مدرسه

 سرویس مدرسه را بشناسیم

 پنل سقفی

 مدرسه در عقب خودروهشدار تابلو 

برچسب صادره از شهرداری بر روی 
 شیشه جلوی خودرو

تمام رانندگان سرویس مدرسه باید مجوز فعالیت خود را    
از شهرداری مربوطه دریافت نمایند و خودروی آنها مجهز  

 به موارد زیر خواهد بود؛

oبرخط صورت به خودرو حرکت مسیر از والدین اطالع امکان 

oشده مشخص مسیر در مدرسه سرویس خودرو حرکت کنترل 

oخودرو راننده و والدین توسط پیام ارسال و ارتباط امکان  

    مدرسه سرویس

 سپند راننده

 سپند والدین

 مدرسه خانه


