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 توانيد مشتريان اصلي خود را عام قيد نماييد.گيرد، ميميعام مورد مصرف قرار  صورتبهفاقد مشتري خاص بوده و  در صورتيكه کاال/خدمت، .1

 ارزیابی ویژگی روانشناختی رانندگان  نام کاال/ خدمت

 تصویر کاال/خدمت

و رزولوشن  8*8با ابعاد  JPG)فایل تصویر با فرمت 
 باشد( 051

 روانشناختی حوزه کاال/خدمت

  شماره یا نام نسخه

  انتشار/ ورود به بازارتاریخ 

 متکاال/خد شیوه دستیابی به

 تحقیق و توسعه/نوآوری باز -

 طراحی و ساختمهندسی معکوس/  -

 و خرید فناوری از غیر انتقال فناوری/ همکاری -

 کاریکپی -

 بازرگانی )واردات و خرید و فروش( فعالیت -

 1مشتریان اصلی

 )پنج مصرف کننده عمده(

  نقل ترابری و مسافرانحوزه حمل و رانندگان  

  حمل و نقل بین شهریرانندگان 

  رانندگان توزیع و پخش کاال 

  رانندگان شرکت های پست و سرویس های حمل
 و نقل آنالین

  خطوط هوایی،  حوزه های حمل و نقلسایر (
 دریایی، ریلی(

  معرفی کاال/خدمت

 معرفی نمایید. کلمه( 052کلمه و حداکثر در  022حداقل در )صورت توصیفی، کاال/خدمت مورد نظر را لطفاً به
 

اجتماعي جايگاه و نقش ويژه اي دارد و در اين ميان رانندگان و امروزه حمل و نقل در ابعاد مختلف اقتصادي، سياسي 

محموله هاي ارسالي  جا به جايي بار ونقل مسافر و هم از جهت حمل و نقل عمومي هم از جهت کاربري در شبكه حمل و 

ارتقاي ايمني عبور و مرور کاربران  به نقاط مختلف اهميت ويژه اي پيدا مي کند. در اين خصوص تأمين واز مبداء تا مقصد 

و  هاي مسؤوالن، کارشناسانبا توجه به آمار باالي تصادفات کشور يكي از مهمترين دغدغه  و امنيت انتقال کاال شبكه راه

تحقيقات به عمل آمده در ايران از ميان چهار عامل اصلي بروز تصادفات ،  طي دست اندرکاران بخشهاي مربوطه است.

 از تصادفات به دليل خطاي انساني صورت مي گيرد. %08حدود 

ي، شناختي و سبک هاي پردازش اطالعات افراد بر شيوه رانندگي و پيامد يتاز آنجايي که اصوال تفاوت هاي فردي، شخص

يم دارد، توجه به عوامل و ويژگي هاي روانشناختي و مخصوصا عوامل شناختي در کاهش آن در بروز تصادفات تاثير مستق

 .سوانح ترافيكي مسئله بسيار مهمي مي باشد

ک به دست آوردن ي -تمرکز –به همين دليل ارزيابي دقيق و تخصصي جنبه هاي روانشناختي از جمله استدالل منطقي  

 –حس مسئوليت پذيري  –ثبات رواني  –اي پرخاشگرانه حين رانندگي رفتاره –ديد کلي از موقعيت هاي ترافيكي 

 ريسک پذيري در موقعيت هاي ترافيكي و ...  رانندگان بسيار با اهميت است.
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 Specification   /خدمتکاال فنی مشخصات
 

 خط و به صورت بولت( 12)حداکثر در 
 

 عنوان نمونه: لطفا در این بخش از بیان توصیفی محصول اجتناب فرموده و صرفا مشخصات فنی محصول اعالم شود. به
 انجام مصاحبه بالینی روانشناختی رانندگان توسط کارشناسان متخصص واجد شرایط -

 روانشناسی مورد تأییدانجام تست ارزیابی ویژگی های روانشناختی رانندگان در قالب نرم افزار تخصصی در مراکز  -

 تحلیل نتایج آزمون ها و صدور کارنامه و گواهینامه صالحیت روانشناختی مورد تأیید دانشگاه شهید بهشتی و ناجا -
 
 
 

 

 

  )در صورت وجود( اخذ شدهاستانداردهای جوایز، تاییدیه و  گواهینامه،
 توضیحات مدت اعتبار مرجع صادرکننده تاریخ صدور عنوان

     
 

 " رانندگان ازيمورد ن يروانشناخت يها يژگيو يابيارز يطرح مل" يفراست افرا با هدف اجرا شيشرکت پابدين منظور 

  يبهشت ديشه اهدانشگ يهمكار ،يجمهور استير ييو شكوفا يصندوق نوآور يگذار هيدر نظر دارد  با مشارکت و سرما

 يشرکت آزمونگران شناخت يبا توانمند نيدر سطح کشور و همچن يشناخت يحوزه روان شناس يبه عنوان قطب علم

 يرا برا يطرح مل نيااعي ناجا به عنوان نهاد اعتبار بخش، و در نهايت نظارت معاونت اجتمبه عنوان نهاد همكار  انيرانيا

 .دينما يياجرا يتخصص اريسب ينرم افزار رساختيز جامعه رانندگان در سطح کشور با استفاده از

 
 
 
 
 
 

 

 
 


