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 راننده کامیون

مروزه  میونا ننددده کددا  .بودن شدددراخا  ددای و وخای  نددا  منفردددر بدد  ارد  ود را دارد را
سد،  سبتا دشوار ب  نظر بر شاخد اخن حرا  ن صراا ب  جهت عالق  مند  در ابتدا  اما نستند کسان  ک  

 .شدند راننده کامیون  ود  واستار شغل

نمدددان  دددور کددد  میدانیدددد راننددددیان قسدددمت اعظمددد  از خددد  شدددرکت حمدددل و ن دددل و 
 .را تشکیل م  دنند باربر 

بدا شدراخا متناسدس جسدم  و روحد  از اوودین مدوارد   رانندده کدامیون بنابر اخدن اسدتادای خد 
 .بدددددددد  دن توجدددددددد  دارد بدددددددداربر  شددددددددرکتخدددددددد   اسددددددددت کدددددددد 

ب   ور قطع نیچ کد  حاردر نیسدت تدا کداد   دود را بد  دسدت شدرکت حمدل و ن  د  بسد ارد 
 .کددددد  از راننددددددیان  دددددود و مهدددددارط دن ندددددا در حمدددددل بدددددار ا میندددددان نددددددارد

نید  شدراخا  دای  دود را بدرا  اسدتادای راننددیان کدامیون  شرکت حمل و ن ل جهان پیمدان بدار
 .دارد تا عالوه بر تضمین سالمت کداد  مشدتر  تدا م ردد باعد  ج دس اعتمداد دن ندا نید  بشدود

سدنیین  بودن عدالوه بدر اخنکد  نیازمندد ا ده یوانینامد  پاخد  خد  راننددی  ماشدین راننده کامیون 
 .م  باشد، نیازمند مهارط نا  وخاه در رانندی  با انواع ماشین حمل بار نی  است

با کم  تمرخن و دموزش، احتماد اکثر مردی م  توانند راندن خ  ترخ ر خا خ  کامیون را مدخرخت کنند. 
 اوف تا ن ط  ببا اخن حال رانندی  حرا  ا  کامیون چی   اراتر از  نداخت خ  وسی   ن  ی  از ن ط  

 .است
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 : وب م  پردازخم راننده کامیون وخای  6در اخن باش ب  بررس  

 :قابل اعتماد و مسئوویت پهخر

 مورد اعتماد، راننده اخست ک  زمان بند  مناسب  برا  جاب  جاخ  کاد دارد.  راننده کامیونخ  
عالوه بردن  بق نمان زمان بند  ک  ب  کارارما ارائ  داده است، وظاخف مفوو   ود را انجای م  دند 

 .و در صورط بروز مشکل از جانس  ود، مسئوویت دن را م  پهخرد

 :دانش ان  و تارص

ا  از زمیندددد نددددا نسددددتند و باخددددد پیشروز در جادهدر  ددددول شددددبان رانندددددیان کددددامیون 
 صدددول مکانیددد   ددددودرو و تامیدددر دن  داشدددت  باشددددند.در  رددددوی ا  ا العددداط انددد 
 ددوب شاردد  اسددت کدد  بتوانددد در صددورط بددروز مشددکل  راننددده کددامیون بنددابراخن خدد 

 .اندددددددددد  بددددددددددرا  کددددددددددامیون  ددددددددددود دن را بر ددددددددددر  نماخددددددددددد
ا العدداط اندد  دقی دد  از  ددودرو   راننددده کددامیون اخددن مورددوع نیازمنددد اخددن اسددت کدد 

 . ود داشت  باشد

 :ا الق و صبور 

 .یهرانندتنهاخ  م نا و ب درست است ک  رانندیان کامیون بیشتر وقت  ود را در جاده
چنین در بر ورد با دار باشد. نم وب باخد صبور و مردی راننده کامیونوو  با تمای اخن مسائل خ  

 .دار  و صبور  بیشتر  از  ود نشان دنندصاحبان کاد نی  باخد  وخشتن کارارماخان و

 :نوشیار

نا و تراای  دیاه کامیون داران ب رگ باخد از عوامل بسیار  ازجم   ورایت وسی   ن  ی   ود، جاده
 .ا ا سطح دخد ب ک  ت رخبًا تمای حواس راننده استباشند. چاوش رانندی  ن 

mailto:info@wbar.ir
http://www.wbar.ir/


 

                                                         info@wbar.ir                                              www.wbar.ir 02175078000        4 

وغرخس، ورزش نایهان  و خا حت  بو صدا  عجیستمام  عوامل بیرون  از قبیل خ رانندیان نوشیار با 
نا باخد دانند. دننا را خ  سیینال نشدار زودننیای ک  باع  اخجاد مشکل است، م دشنا بوده و دن

  یوخد کنا م بتوانند ورایت  ود را تشایص داده و ارزخاب  کنند حت  زمان  ک   ستی  ب  دن
 .تواند براخشان مفیدتر باشدم  استراحت

 :باساب   در رانندی 

 ددوب قطاددًا باخددد سدداب   رانندددی   ددوب  نیدد  داشددت  باشددد. اخددن بدد   راننددده کددامیون خدد 
 .شددددان امددددن اسددددتدنددددد کدددد  مفموو کارارماخددددان و مشددددترخان ا مینددددان دن را م 

ن  یدد   نا  تامیددراط وسددی  دننددد کدد  داشددتن بیمدد  و ن خندد رانندددیان بدد رگ نشددان م 
دنددد کدد  صدداحس دن از او امدداط اخددن شددغل اسددت. خدد  سدداب   عدداو  رانندددی  نشددان م 

یددهارد، ب کدد   ددود و حرادد   ددود را تنها بدد  دخیددران در شددرخ  بددودن جدداده احتددرای م ندد 
 .شماردنی  مفتری م 

 :دارا  مجوز رانندی  تجار 

است. برا  کسس یوانینام  رانندی   CDL مواق دارا  مجوز راننده کامیوننیاز  ب  یفتن ندارد ک  خ  
 نا  موردنیاز کشورکننده حداقل دانش و مهارطکنند ک  ثابتناخ  شرکت م تجار ، رانندیان در دزمون

نا با پیشرات روند. دننا اراتر م مواق از حداقل نا راننده کامیونوجود صادرکننده مجوز است. بااخن
نا نمیش  نا  دنار و م رراط نمیای نستند، بنابراخن دانش و مهارطوکنا  کسستجهی اط، اب ار، شیوه

 .کندنا را قادر ب  کار با استرس کمتر و رراخت بیشتر م روز است. اخن امر دنب 
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 نام  کامیونیوان 

 
 خ :نام  پاخ یوان 

 خ داشتن یوانینام  پاخ  راننده کامیون، عنوان خ اما نباخد اراموش شود قدی اول در استادای ب 
 .است

 :شودنوع یوانینام  از سمت پ ی  رانور صادر م  4در حال حارر 

  خ یوانینام  پاخ 
 یوانینام  پاخ  دو 
  یوانینام  پاخ  س 
 یوانینام  موتورسیک ت 

نا شراخا  ای  ود را جهت دزمون و نمچنین درخاات یوانینام  دارند و نر خ  از اخن یوانینام 
اخ  ناند،  بق قوانین راننماخ  رانندی  کشورمان مفدودختنا شدهرانندیان  ک  مواق ب  درخاات دن

 :و حمل باردارند. ازجم   اخن موارد ب  شرح زخر است باربر  جهت رانندی   ودرونا 

  ت با ظرای باربر  توانند  ودرونا خ  رانندی  نستند م رانندیان  ک  دارا  یوانینام  پاخ
 .تن را نداخت کنند 6یش از ب
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  توانند اقدای ب  رانندی   ودرونا  حمل بار با ظرایت رانندیان  ک  یوانینام  پاخ  دو دارند م
 .تن کنند 6حداکثر 

  نفر سرنشین و  9توانند  ودرونا  سوار  با حداکثر رانندیان دارا  یوانینام  پاخ  سوی م
  .ا نداخت کنندتن وزن ر 3.5بار تا حداکثر نمچنین وانت

 :شودشامل موارد زخر م  1نام  پاخ  شراخا درخاات یوان  پ ی  رانورب  ن ل از 

  سال تمای ۲۵حداقل سن 
  نام  راننماخ  و رانندی دزمون دیینقبوو  در 
 نا  ب رگ اعم از کامیون و اتوبوسقبوو  در دزماخش رانندی  با اتومبیل 
  داشتن ا العاط ان  دزی در ارتباط با وساخل ن  ی 
  سال تمای از تارخخ ا ه یوانینام  پاخ  دوی ۲یهشتن 
  خ  با مفدودخت دخیر  صادر خ ج  استفاده از عین  در یوانینام  پاانجای مااخناط جسم  )ب

 ناواند شد.(

 :نام  شاملچنین مدارک موردنیاز جهت درخاات یوان نم

  خ مدارک موردنیاز یوانینام  رانندی  پاخ 
 اصل یوانینام  رانندی  پاخ  دو 
 احوال ب  نمراه خ  برگ ک   )کارط م   جدخد و اصل کارط م   خا تأییدخ  صادره از اداره ثبت

 نوشمند(
 ارائ  یوانینام  دخیر در صورط وجود، اعم از موتورسیک ت خا تراکتور و… 
  دار ب  نمراه خ  برگ ک   از صفف  اول و در صورط داشتن توریفاط اصل شناسنام  عک

 .خ  برگ ک   از صفف  توریفاط
 ۸  رخرخ با زمین  روشن، وباس تیره و تمایتمای ۳*۴قطا  عک 
 اشد.عک  مت ار  باخد بدون عین  ب 
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   عک  دقاخان باخست  بدون کاله، کراواط و وباس نظام  باشد.روحانیون در  روی ارائ  عک
 .با عمام  )یرد  صورط و دو یوش کاماًل مشاص باشد( و اتباع  ارج  با کرواط مایر نستند

 یی  مایر بوده ویکن ثبت بیمار  دنان در قسمت دقاخان مبتالب  تاس  سر در ارائ  عک  با کاله
 . العاط پ شک  سیستم مکانی ه صدور یوانینام  او ام  استا

   عک  بانوان باخد ب  نفو  باشد ک  رمن رعاخت کامل حجاب اسالم ، یرد  صورط مت ار
 .در عک  مشاص باشد
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