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 مهندسی وحمل و نقل  ريزی برنامه مشاورين

«HSM Associates» در را خدماتی که است ای حرفه مشاوره شرکت يک 
 ريزی برنامه و ترافيک مهندسی نقل، و حملبرنامه ريزی  های جنبه کليه زمينه

 و ای جاده ايمنی پايدار، نقل و حمل زمينه در ما. دهد می ارائه زمين کاربری
 .ايم يافته دست نظير کم اعتباری و شهرت به رانندگان آموزش

اصلیصفحه
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 : )به زبان انگليسی( مفيد های لينک

BEST  

 زيست محيط و نقل و حمل اروپايی فدراسيون

)به زبان انگليسی( است بوده تقاضا مورد همه از بيش که ای مقاله

 )کنيد کليک اينجا( خودروها پارک های هزينه/پايدار نقل و حمل

نشرياتوپايدارنقلوحمل
21 قرن در پايدار نقل و حمل

«HSM Associates» های گروه و بازرگانی های سازمان دولتی، بخش های گروه به را پايداری مشاوره خدمات 
 مهارت و تجربه. دهند کاهش را نقل و حمل مالی و محيطی زيست های هزينه کنند می تالش که دهد می ارائه داوطلبی

  :کنيم کمک خود مشتريان به زير های زمينه در که سازد می فراهم ما برای را امکان اين ما های

، تحرک و پويايی را ارتقاء می بخشددسترسی که پايداری های رويه توسعه •
آنها نقل و حمل های سياست در نظر تجديد و فعلی نقل و حمل کاربری تحليل •
آنها نقل و حمل های سياست مالی و اجتماعی محيطی، زيست های نههزي تعيين •
نقل و حمل ابتکاری های حل راه از گيری بهره •
مالی منابع و اوليه مواد زمين، انرژی، مصرف ميزان رساندن حداقل به •

«HSM Associates»  دهد می ارائه زير های زمينه در عملی هايی حل راه و مشاوره: 

مکانی ريزی مهارنب و زمين کاربری •
دسترسی تحليل •
پايدار نقل و حمل راهبردهای و ها سياست توسعه •
نقل و حمل های ارزيابی •
ازگار با محيط زيستس سفر های بازرسی و ها برنامه سازی آماده •
مالی و اجتماعی محيطی، زيست تحليل •
آموزشی های کارگاه •
سازمان در سفر به نياز کاهش نحوه •
نقل و حمل های فناوری/نجايگزي نقليه وسيله •
ناوگانمديريت /لجستيک •
نقل و حمل تحليل و نظارت پژوهش، •
سفارشی افزاری نرم های حل راه توسعه و طراحی •
بودجه تأمين منابع وساير ها هزينه کمک به راجع اطالعاتی •
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HSM Associates 
 پايدار نقل و حمل

پستی صندوق

370 01 01‐870(0)44+ ها پرسش به پاسخ

2252 داخلی
 371 01 01‐870(0)44+ فکس
Sustainable@hsmassociates.eu  :ايميل
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  : )به زبان انگليسی( مفيد ایه لينک

  توقف فواصل ساز شبيه

  اروپا ای جاده ايمنی کميسيون

  رانندگی استانداردهای آژانس

  پيشرفته رانندگان انستيتوی

 DfT ای جاده ايمنی آموزش منابع

  :)به زبان انگليسی( است بوده تقاضا مورد همه از بيش که ای مقاله

   pdf)‐ کنيد کليک اينجا( 1 خطر ادراک آزمايش مقاله
 

   pdf)‐ کنيد کليک اينجا( 2 خطر ادراک آزمايش مقاله

نشرياتوایجادهايمنی
  21 قرن در ای جاده ايمنی

 «HSM Associates» های سازمان و نقل، و حمل صنعت دولتی، بخش های گروه برای را ای مشاوره خدمات 
 .دهد می رائها ای جاده ايمنی ارتقاء به مند عالقه داوطلب

 مشکالت و رانندگان مهارتی ايرادهای تشخيص جهت مناسب تحقيق روش خصوص در مشاوره ارائه زمينه در ما
 شما به رانندگان صحيح آزمايش و آموزش های روش اجرای زمينه در توانيم می. داريم تخصص آنها ادراکی ونگرشی 
 .کنيم پيشنهاد ای جاده ايمنی ارتقاء و رانندگان رفتار بهبود منظور به را هايی روش و کنيم کمک

  :کنيم کمک شما به زير موارد کسب زمينه در توانيم می ، ای مشاوره خدمات طريق از

  :از استفاده با رانندگان عملکرد ارزيابی در فنی های مهارت •
o ای جاده های ارزيابی 
o  شاخص هایNahviλ  وNahviα 
o رانندگی ساز شبيه از استفاده 

 تقلب و جعل از جلوگيری و گواهينامه اعتبار از اطمينان های روش •
 رانندگان خطر مميزی •
 ايمنی مميزی •
 ايمنی فرهنگ مميزی •
  ای جاده ايمنی و نرانندگا آموزش در محيطی زيست/فرهنگی های رويه ترين مناسب و بهترين اشاعه •
 با رابطه در شده مشاهده مسائل از آگاهی منظور به مصاحبه روش از استفاده با کيفی های پژوهش انجام •

 نقل و حمل و رانندگی
 پژوهشی های تيم هدايت زمينه در تجربه •
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ندوقص ستیپ 
 داریپا نقل و حمل و ای جاده یمنیا ینوراشم

370 01 01‐870 (0)44+ ها پرسش به پاسخ
: ها بخش

2221 ای جاده ايمنی داخلی

2222 رانندگان آموزش داخلی

det@hsmassociates.eu

 :بگيريد تماس ما با زير ايميل نشانی طريق از لطفًا آنها، نشانی و گیرانند های آموزشگاه به راجع اطالعات کسب برای
directory.eu‐info@drivingschools




