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 ثٌبم خذا
 

 :همذهِ 

 

مـدٔئز ي سـبمبودَٓ يسـبٔ     وبمـٍ   قبوًن سبزمبن ًَادٕمبٔٓ كشـًيْ ي ئـٕه   15مبدٌ ي  6ـ مبدٌ ثب اسشىبد ثٍ ثىد َ     

 30/3/1385مـًي    6098/11ثىـب ثـٍ دٕشـىُبد رـمبيٌ      23/5/1386ديودٌ فًق سجك غٕي وفبمٓ كـٍ دي ػسهـٍ مـًي     

از سـًْ   1367اصـحيٓ قـبوًن ًَادٕمـبٔٓ كشـًيْ مصـًة      ( 5)مبدٌ ( 7)يزاير ياٌ ي سياثيْ كٍ ثٍ اسشىبد سجصيٌ 

ثـي  . يالمم  اػيائٓ سٍُٕ ي دي اخشٕبي ثُيٌ ثيدايان قياي مٓ گٕـيد َٕئز محشيم ديلز مصًة گيدٔدٌ اسز، أه دسشً

، امًي ميثًغ ثٍ يسبٔ  ديوـدٌ   1388سبخشبي سشكٕحسٓ سبزمبن ًَادٕمبئٓ كشًيْ مصًة سبل  ٍأه اسبس ثب سًػٍ ث

دـيياز  دفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز ديياز ممبيوز اسشبودايد  ي يمًزرٓفًق سجك ثٍ لُدٌ گييٌ يسبٔ  ديودٌ فًق سجك 

دي أه ايسجبغ دي ياسشبْ اربلٍ فيَىگ ًَاوًيدْ ي ثٍ مىفًي سمٕٕه ريأػ ي وحًٌ فمبلٕز ي يسـٕدگٓ ثـٍ   . مٓ ثبرد

 ٌ                ثــيدايْ از يســبٔ  ديوــدٌ دي يدٌ ًَاوــًيدْ لمــًمٓ لمسكــيد ارــحبي ي ٕ ــٓ ي ي ــًقٓ مش بظــٓ طجــز ي ثُــي

(General Aviation) سهـبر يمًزرـٓ، سيئحـٓ، گيدرـهيْ َـًأٓ، كبيگبَُـبْ       ثؽًي لبم ي وحًٌ فمبلٕز مؤ

سممٕي ي وهُدايْ ، ؼيايٓ ي سبخز ي مًوشـب  ، مؤسهـبر خـدمبر خـبي َـًأٓ ي وحـًٌ صـديي ي سمدٔـد اوـًاق          

ٓ      ْگًإَىبمٍ َـب  ٓ  فىـٓ ي لمسٕـبسٓ ي اوؼـبم يزمًوُـبْ لسمـ ، أـه  ثؽـًي خـبي  يسـبٔ  ديوـدٌ فـًق سـجك      ي لمسـ

. ٔي ياٌ ي رُيسبزْ ي ئبسز سـبزمبن ًَادٕمـبئٓ كشـًيْ ػُـز اػـيا قـياي گيفـز       دسشًيالمم  ثٍ سإٔٔد ممبين يز

سـبثك م ـييار ي دسـشًيالمسمُبْ     (General Aviation)الزامبر دييازْ ي سممٕي ي وهُدايْ يسـبٔ  ديوـدٌ دي يدٌ   

ُـدايْ يسـبٔ    الزامبر دييازْ ، سبخز، سًلٕد ي سممٕـي ي وه ، ثدُٔٓ اسز ػبيْ ممبيوز اسشبودايد ديياز مٓ ثبرد 

  .ديودٌ فًق سجك سبثك الزامبر أه دسشًيالمم  مٓ ثبرد
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 حيطٍ مسئًليتُب ي تعُذات سبزمبن ًَاپيمبئي كشًري

 مربًط بٍ يسبيل پروذٌ فًق سبك
 
 

سبزمبن ًَادٕمبئٓ كشًيْ ثىبثي يـٕيٍ ، از ؼئق سبمبودَٓ وبيگبن ًَائٓ كشًي ي المبل الزامبر يبكمٕشٓ ثيصىمز 

يم  ي و   ًَائٓ ثب سدئه اسشبودايدَب ي دسشًيالممسُبْ ميثًؼٍ دي صدد اسز ، َمبَىهٓ ي ٔكىًاخشٓ اوؼبم فمبلٕز 

دي . مٕه ثٓ خؽيْ ديياز أه يسبٔ  ديودٌ يا دي كشًي سممٕم دَدي سأيا فياَم ومًدٌ دي زمٕىٍ يسبٔ  ديودٌ فًق سجك 

ؼيايٓ ، سبخز ، مًوشب  ي امًي يمًزرٓ ، سيئحٓ ، لمسٕبسٓ ، أه ياسشب مش بظٕبن دئبفز مؼًز ثُيٌ ثيدايْ ػُز 

مبر كبيخبوٍ سممٕي ي وهُدايْ يسبٔ  ديودٌ فًق سجك ي ٔب دئبفز گًإَىبمٍ َبْ فىٓ ي خسجبوٓ مسزم ثٍ يلبٔز الزا

سبزودٌ خبيػٓ ٔب داخسٓ مؼبز ، َمچىٕه يلبٔز دسشًيالمسمُبْ اػيائٓ مصًة اوؼبم فمبلٕشُبْ يسبٔ  ديودٌ فًق 

از دفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز ديياز ممبيوز اسشبودايد ديياز  Acceptanceسجك مٓ ثبرىد ، سب از صحيٕز الزم ػُز اخذ 

 .ثيخًيداي گيدود

ٌ سممٕي ي وهُدايْ ي صديي مؼًز ػُز ارحبي ٔب مؤسهبر دي أه ثحش ثهًوٍ اْ اسز ييود سبخز ي سًلٕد ي وحً

كٍ لسٕيغم سحصٕص لحمز طجز ي سبثمٕز ػُز يسبٔ  ديودٌ فًق سجك ، دفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز ديياز ممبيوز 

( C.OF.A)دييازْ  زقبثسٕاسشبودايد ديياز گًإَىبمٍ اْ دال ثي ثيخًيدايْ يسبٔ  ديودٌ فًق سجك از اسشبودايدَبْ 

ي يلبٔز الزامبر أه ( خبيػٓ -داخسٓ)صبدي ومٓ كىد ي ثُيٌ ثيدايان مٓ سًاوىد ثياسبس الزامبر كبيخبوٍ سبزودٌ 

ثدُٔٓ اسز ثدلٕ  وًق ي ريأػ خبي أه يسبٔ  ديودٌ كسٍٕ  .دسشًيالمم  از يسبٔ  ديودٌ فًق سجك اسشيبدٌ ومبٔىد

اسشيبدٌ لمسٕبسٓ از يوُب ثمُدٌ رحص ثُيٌ ثيداي ثًدٌ ي سبزمبن ًَادٕمبئٓ كشًيْ صيفبً يـٕيٍ از مهئًلٕشُبْ وبرٓ 

 .دي أه قجبل ودايد شٓيا ثمُدٌ دارشٍ ي مهئًلٕديودٌ مدٔئز ي سبمبودَٓ أه يسبٔ  
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أـه صـيحٍ ديع، ي    َي گًوٍ سغٕٕي دي مىديػبر أه دسشًيالمم  دس از سصًٔت ثب وبم ي امعـب  يايد كىىـدٌ دي   -1

 . دس از ين قبث  اػيا مٓ ثبرد

 . َب ي صًيسؼسهبر دي َمٕه دسشًيالمم  ظجػ ي وهُدايْ مٓ گيدد ثدُٔٓ اسز سغٕٕيار ثصًير ثحشىبمٍ -2

 ًبم ٍ اهضبء ٍاسد وٌٌذُ هَضَع تبسٗخ ضوبسُ
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 10..... ................................................................................................. گًإَىبمٍ خسجبوٓ يم  وبـي سيئحٓ فًق سجك  -7

 10..... ..................................................................................................................................................... دفشيچٍ طجز  -8

 11..... ................................................................................................................................. ...گًإَىبمٍ طجز ي سبثمٕز - 9
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  :سبصهبى  -1هبدُ 
 . لجبير سبزمبن وبـي، سبزمبن ًَادٕمبٔٓ كشًيْ مٓ ثبرد

 :دفتش هٌْذسٖ ٍ لبثل٘ت پشٍاص ٍ آهَصضٖسبٗل پشًذُ فَق سجه گشٍُ ٍ -2هبدُ 
أه گييٌ زٔي مؼمًلٍ دفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز ديياز ممبيوز اسشبودايد ديياز مٓ ثبرد ي كسٍٕ فمبلٕشُبْ ميسجػ ثب 

 . زٔي وفي أه گييٌ اوؼبم مٓ گٕيدغٕيوفبمٓ يسبٔ  ديودٌ فًق سجك 

  :دستَسالؼول اجشاٖٗ وٌتشل، ثبصسسٖ، هشالجت ٍ ًظبست ثش فؼبل٘ت ٍسبٗل پشًذُ فَق سجه -3هبدُ 
مؼمًلٍ م ييار ي ظًاثػ ميسجػ ثب َيگًوٍ فمبلٕز ثب يسبٔ  ديودٌ  فًق سجك كٍ ازؼـي  ئبسـز سـبزمبن    

 . گيدد سصًٔت ي اثحن مٓ

 Ultra Light Aircraft                                    :ٍس٘لِ پشًذُ فَق سجه  -4هبدُ 
كٕسـًگيم سؼـبيز   ( رشصـد ) 600يزن ثيخبسـشه يوُـب از   گيدد كٍ يـداكظي   اْ اؼحق مٓ ثٍ ين دسشٍ از يسبٔ  ديودٌ

وىمبٔد ييداكظي ـيفٕز ين دي صىدلٓ كـٍ رـبم  خسجـبن وٕـز مٕشـًد ي داياْ محـديدٔز َـبْ سـيلز  ثـي اسـبس           

يسـبٔ   : از قجٕ . مشحصبر كبيخبوٍ سبزودٌ ثًدٌ ي مًسًي ين دٕهشًوٓ، داياْ كبثٕه غٕي فشبي ي چي  طبثز  مٓ ثبرد

ٔب ثٓ مًسًي، ٔك وييٌ، دي ويـيٌ، ٔـب ثـدين سيوشـٕه مبوىـد ًَادٕمبَـبْ ثـبل طبثـز، ثـبلهيد، ػـبٔيي           ديودٌ مًسًيداي، 

 .كًدشي،كبٔز مًسًيداي، دبيامًسًي ،كبٔز ، دبياگحٔدي ، چشيديش، ًَادٕمبْ مدل، ثبله، گحٔدي ي گحٔديمًسًيداي

 Ultra Light License                                     :گَاٌّ٘بهِ خلجبًٖ فَق سجه -5هبدُ 
مديكٓ اسز كٍ از سًْ دفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز ديياز ثياْ خسجبوبن يسبٔ  ديودٌ فًق سجك دي يدٌ َبْ 

 .محشسف صبدي مٓ گيدد

 UL- P.P.L(Ultra Light Private Pilot License)     :ضخػٖ فَق سجهگَاٌّ٘بهِ خلجبًٖ  -6هبدُ 
مديكٓ اسز كٍ دايودٌ گبن ين مؼبز ثٍ ديياز ثب يسبٔ  ديودٌ فًق سجك ثًدٌ ، مىًغ ثٍ يوكٍ َد  از ديياز 

 .ب مهبفي وجبردٔكهت دييمد ي يم  ثبي 

 :حول ًبظش تفشٗحٖ فَق سجهگَاٌّ٘بهِ خلجبًٖ  -7هبدُ 
UL-CPL (Ultra Light Observer Carrier License) 

مؼبز ثٍ يم  َمياٌ ٔب ثبي ثب َد  كهت دييمد ثب يسبٔ  ديودٌ فًق سجك مديكٓ اسز كٍ دايودگبن ين 
 .ثًدٌ مىًغ ثٍ يوكٍ مؼًز الزم يا دئبفز ومبٔد ، ٔب سحز وفبير مؤسهبر مؼبز اقدام ومبٔد

 :دفتشچِ ثجت -8هبدُ 
دفشيچٍ محصًصٓ اسز كٍ دي دفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز ديياز وهُدايْ مـٓ رـًد ي يسـبئ  ديوـدٌ دي ين ثـٍ      

 . يسىد طجز مٓ
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 :تبثؼ٘ت  گَاٌّ٘بهِ ثجت ٍ -9هبدُ 
سىدْ اسز كٍ مشحصبر يسٕسٍ ديودٌ ي لحئم طجز ي سبثمٕز ي مسٕز ين دي ين ديع ي سًسػ دفشي       

 . گيدد مُىدسٓ ي قبثسٕز ديياز صبدي مٓ

 :ػالهت ثجت  -10هبدُ 
لحئم طجز يسبٔ  ديودٌ فًق سجك مششك  از ييي  ي ٔب الدادْ مٓ ثبرىدكٍ سًسػ دفشي مُىدسٓ ي       

 . گيدود قبثسٕز ديياز فًق سجك سمٕٕه مٓ

 :گَاٌّ٘بهِ ثجت هَلت  -11هبدُ 
گًإَىبمـٍ طجــز مًقـز، ســىدْ اسـز كــٍ مشحصــبر يسـٕسٍ ديوــدٌ دي ين طجـز ي ثــياْ مـدسٓ ممــٕه صــبدي                     

مدر زمـبن أـه گًإَىبمـٍ از زمـبن     . گيدد ، سب امكبن اوش بل ثٍ رحص ي ٕ ٓ ٔب ي ًقٓ دٔهي فياَم گيدد مٓ
 .مبٌ مٓ ثبرد 3صديي يداكظي 

 :هؼبٌِٗ فٌٖ  -12هبدُ 
سٕسٍ ديودٌ، الم از سشحٕص اصبلز، سحمز فىٓ ي سؼُٕزار أمىـٓ ي زٔهـز محٕؽـٓ  كـٍ     گًآَ يزمبٔش ي

دفشـي   ثياسـبس الزامـبر سـبزودٌ مـًيد سبئٕـد     ( UL. Assembly)سًسػ كبيرىبس فىٓ داياْ گًإَىبمٍ مًوشب  
 .دذٔيد سب دس از ين اػبزٌ يزمبٔش ديياز صبدي گيدد مُىدسٓ ي قبثسٕز ديياز اوؼبم مٓ

 : ٖپشٍاص آصهبٗط -13هبدُ 
سؼُٕزار وصت ردٌ ثيييْ  ثب يسبٔ  ديودٌ فًق سجك ثٍ مىفًي سًاوبٔٓ ، كبيئٓ يسهز أمىٓ ٓيزمبٔشديياز

( (Designeeٔـب  ( Test Pilot)داياْ گًإَىبمٍ خسجبوٓ يزمبٔشهي ( خسجبن)يسٕسٍ ي اػزا  ين سًسػ كبيرىبس
امعـب  كبيرـىبس خسجـبن دي  ثيگـٍ      ٔيد، سب دس از سبٕٔـد ي دذ مًيد سبئٕد دفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز ديياز اوؼبم مٓ

 . ممبٔىٍ فىٓ اػبزٌ وبمٍ صحيٕز ديياز يسٕسٍ ديودٌ صبدي گيدد
يشمـبً مـٓ ثبٔهـز قجـ  از دـيياز       گـييٌ ًَادٕمبَـبْ فـًق سـجك    مًيد سبئٕـد  ( Designee)خسجبن يزمبٔشهي :تجػشُ

 .يزمبٔشٓ از دفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز ديياز مؼًز ميثًؼٍ يا دئبفز ومبٔد

 :اجبصُ ًبهِ غالح٘ت پشٍاص  -14هبدُ 
. سىدْ اسز كٍ وشبن مٓ دَد يسٕسٍ ديودٌ داياْ صحيٕز فىٓ ثًدٌ ي مؼـبز ثـٍ لمسٕـبر دـييازْ مـٓ ثبرـد      

 .زمبن صديي يداكظي ٔكهبل مٓ ثبردمدر زمبن الشجبي أه اػبزٌ وبمٍ از 

  :سسبت وبسضٌبسٖ فٌٖ َّاپ٘وب ؤه -15هبدُ 
مؤسهبسٓ َهشىد كٍ داياْ مؼًز فمبلٕز از دفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز ديياز ػُز ممبٔىٍ فىٓ يسٕسٍ ديودٌ ي 

ي قبثسٕز  أىهًوٍ مؤسهبر مٓ سًاوىد ثب دئبفز مؼًز از دفشي مُىدسٓ. ثبرىد صديي گًإَىبمٍ ممبٔىٍ فىٓ مٓ
 .ديياز ثٍ سبٔي مؤسهبر ي ارحبي خدمبر يمًزرُبْ فىٓ ايائٍ ومبٔىد
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  : ٗل پشًذُ فَق سجهبآهَصضگبُ خلجبًٖ پشٍاص ثب ٍس -16هبدُ 
سٕهبر ي سؼُٕزار أمؤسهٍ اْ اسز كٍ از دفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز ديياز مؼًز الزم ػُز أؼبد فعب ي س

سًاود ثب يسبٔ  ديودٌ فًق سجك خدمبر يمًزش لسمٓ ي  يا دئبفز ومًدٌ ي مٓالزم يمًزرٓ ي امكبوبر 

 . لمسٓ ي سيئحٓ ديياز يا ايائٍ ومبٔد

 : (ثبضگبّْبٕ َّاًَسدٕ)سسِ تفشٗحٖ ٍ گشدضگشٕ  ؤه -17هبدُ 
 الزم امكبوبراْ اسز كٍ از دفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز ديياز مؼًز الزم ػُز أؼبد فعب ، سبسٕهبر ، سؼُٕزار  ي  مؤسهٍ

 . يا ايائٍ ومبٔدًَأٓ سًاود ثب يسبٔ  ديودٌ فًق سجك خدمبر سيئحٓ ي گيدرهيْ  ميثًؼٍ يا دئبفز دارشٍ ي مٓ

  :ٍ تأه٘ي ً٘شٍٕ فٌٖ هتخػعسسِ تؼو٘ش ٍ ًگْذاسٕ ؤه -18هبدُ 

 ؼُٕـزار ي اْ اسز كٍ از دفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز دـيياز مؼـًز الزم ػُـز أؼـبد فعـب ، سبسٕهـبر ، س       مؤسهٍ

ٓ   الزم امكبوبر سًاوـد دي زمٕىـٍ يسـبٔ  ديوـدٌ فـًق سـجك خـدمبر فىـٓ ايائـٍ           ميثًؼٍ يا دئبفز دارـشٍ ي مـ

سًاوىد ثب دئبفز مؼًز از دفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز ديياز ثٍ سبٔي مًسهبر ي ارحبي  أىهًوٍ مًسهبر مٓ.ومبٔد

 . وٕز ايائٍ ومبٔىدي سأمٕه وٕييْ فىٓ مشحصص ٓ َبْ فى خدمبر يمًزش

  :هؤسسِ سبخت ٍ هًَتبط ٍسبٗل پشًذُ فَق سجه -19هبدُ 

از دفشي مُىدسٓ يقبثسٕز  دسشًيالمم ثٍ مياكز ٔب مؤسهبسٓ اؼحق مٕهيدد كٍ ثب يلبٔز ظًاثػ مىديع دي أه 

 .ردديياز ػُز سبخز ٔب مًوشب  يسبٔ  ديودٌ فًق سجك ثب يلبٔز الزامبر سبزودٌ مؼًز دئبفز كيدٌ ثب

  :سسِ خذهبت خبظ َّاٖٗ ؤه -20هبدُ 
اْ اسز كٍ از دفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز ديياز مؼًز الزم ػُز أؼبد فعب، سبسٕهبر ، سؼُٕـزار ي كسٕـٍ    مؤسهٍ

سًاود دي زمٕىـٍ سمذبرـٓ َـًأٓ، لكهـجيدايْ، اؼيـب  يئـق، ومـبٔش         امكبوبر ميثًؼٍ يا دئبفز دارشٍ ي مٓ

 . زوٓ ي سجسٕغبسٓ خدمبر ايائٍ ومبٔد ًَأٓ سؼهس ي امداد يوؼبر ،گشز

مىًغ ثٍ اخذ سبٕٔدٍٔ َبْ امىٕشٓ از مياػـك یٔصـحح ي دفشـي    يهت مًيد َيگًوٍ ثُيٌ ثيدايْ از مؼًز فًق  :تجػشُ 

 .مٓ ثبردمُىدسٓ ي قبثسٕز ديياز 

 :ث٘وِ ًبهِ  -21هبدُ 
َبْ ثٕمٍ ثياْ يسبٔ  ديودٌ فًق سجك دي خصًي سيوشٕىبن  ثيگٍ محصًصٓ اسز كٍ از ؼي  ريكز

يم  ثٕمٍ وبمٍ ممشجي دًرش كبم  ثٕمٍ اْ مؽبثق قًاوٕه ػمًُيْ اسحمٓ أيان . گيدد يرحص طبلض صبدي مٓ
 . دي َي ديياز الزامٓ مٓ ثبرد( دًرش مبٌ ييام ي دٍٔ كبم )

 . اْ ديسى  فىٓ اػجبيْ مٓ ثبرد ادْ ثيثٕمٍ يًادص اويي :تجػشُ 
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 :ٕ ضخػٖ ّبَّاپ٘وب -22هبدُ 
گٕيد ي دييازَبْ يمًزرٓ ي سيئحٓ  ثيدايْ رحصٓ مًيد اسشيبدٌ قياي مٓ اْ اسز كٍ ثٍ مىفًي ثُيٌ يسٕسٍ ديودٌ

 . قياي گٕيد زمهي يوكٍ سحز وفبير مؤسهبر مؼب. ػُز كهت دييمد ثب يسبٔ  فًق ممىًق مٓ ثبرد

 :هتمبضٖ  -23هبدُ 
 َبْ مىـديع دي أـه دسـشًيالمم  يا دارـشٍ ثبرـىد ي      ثٍ ارحبي ي ٕ ٓ ٔب ي ًقٓ اؼحق مٓ گيددكٍ قصد فمبلٕز

 . َبْ الزم يا از دفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز ديياز ثب يلبٔز ظًاثػ ي م ييار ػبيْ سحصٕ  ومبٔد مٕجبٔهز اػبزٌ وبمٍ

 :ثْشُ ثشداس  -24هبدُ 
دفشي مُىدسٓ  كٍ صحيٕز فمبلٕز ًَاوًيدْ دي زمٕىٍ ًَادٕمبَبْ فًق سجك يا ازگيدد  ثٍ رحصٓ اؼحق مٓ

 .ي قبثسٕز ديياز دئبفز كيدٌ ثبرد

 :هجَص  -25هبدُ 
 .گيدد لًيٓ اسز كٍ دي ٔك ٔب چىد زمٕىٍ از فمبلٕز َبْ ًَاوًيدْ سًسػ دفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز ديياز صبدي مٓ

 : تأٗ٘ذِّٗشگًَِ هجَص ٍ هشجغ غذٍس  -26هبدُ 
دفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز ديياز ممبيوز اسشبودايد ديياز ميػك صديي َيگًوٍ مؼًز فمبلٕـز دي زمٕىـٍ يسـبٔ  ديوـدٌ     

 .َبْ فىٓ ي لمسٕبسٓ سًسػ گييٌ يسبٔ  ديودٌ فًق سجك اوؼبم مٕهيدد فًق سجك مٓ ثبرد كٍ ثب سإٔٔد صحيٕز

  Pilot Log Book         : دفتش ثجت پشٍاص خلجبًبى ٍ هشث٘بى -27هبدُ 

دفشي محصًصٓ اسز كٍ ثياْ طجز دـيياز خسجبوـبن ي ميثٕـبن دـيياز يسـبٔ  ديوـدٌ فـًق سـجك مـًيد اسـشيبدٌ قـياي                     

 .مٓ گٕيد

  Aircraft Log Book  :دفتشچِ ثجت اعالػبت فٌٖ َّاپ٘وبٕ فَق سجه  -28هبدُ 

دفشيچٍ محصًي طجز اؼحلبر فىٓ يسبٔ  ديودٌ فًق سجك كٍ دي ين سمبم اؼحلبر لمسٕبر فىٓ 

 .                        ًَادٕمبسًسػ افياد داياْ گًإَىبمٍ از دفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز ديياز طجز مٓ رًد

 Daily Log Book                                        :سٍصاًِ  ٍ ػول٘بت فٌٖ ثجت پشٍاص چِدفتش -29هبدُ 

ثيگٍ اْ اسز محصًي طجز ديياز ييزاوٍ كـٍ ؼـٓ ييز دـس از امعـب  مهـئًل فىـٓ گًإَىبمـٍ داي        

 .سًسػ خسجبن قج  ي ثمد از ديياز امعب  مٓ گيدد
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 شرايط اختصاصي

 : اًجبم ثبصسسْ٘بٕ دٍسُ إ ٍسبٗل پشًذُ فَق سجه گَاٌّ٘بهِ فٌٖ -30هبدُ 
سـُٕبْ  يمديكٓ اسز كٍ از سًْ دفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز ديياز صبدي مٓ گـيدد ي دايوـدٌ ين مؼـبز اسـز ثبز    

أه گًإَىبمٍ ػُـز افـيادْ كـٍ دييٌ ين يا دي كبيگبَُـبْ     . دييٌ اْ يسبٔ  ديودٌ فًق سجك يا اوؼبم دَد

 . ثبرىد صبدي مٓ رًدگذياودٌ ي ٔب كبيخبوٍ سبزودٌ يسبٔ  ديودٌ سممٕي ي وهُدايْ يسبٔ  ديودٌ 

 :ٍسبٗل پشًذُ فَق سجهتىٌس٘ي فٌٖ  -31هبدُ 
أه افياد ثـب ؼـٓ   . ثٍ افيادْ كٍ داياْ گًإَىبمٍ فىٓ اوؼبم ثبزيسُٕبْ دييٌ اْ فًق سجك َهشىد اؼحق مٓ گيدد

ي ٔب  سجك دييٌ ممٕه ردٌ از سًْ دفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز ديياز دي مؤسهبر سممٕي ي وهُدايْ يسبٔ  ديودٌ فًق

 . قبدي َهشىد ثبزيسُٕبْ دييٌ اْ يسبٔ  ديودٌ فًق سجك يا اوؼبم دَىدكبيخبوٍ سبزودٌ يسبٔ  ديودٌ 

 : ٍ سبخت ٍسبٗل پشًذُ فَق سجه تىٌس٘ي هًَتبط – 32هبدُ 
ثصًير مهـش    ( UL. Assembly)ثٍ ين دسشٍ از افيادْ گيشٍ مٓ رًد كٍ داياْ گًإَىبمٍ ي اخشٕبيار فىٓ 

ثي اسـبس دسـشًيالممسُبْ كشـبة كبيخبوـٍ سـبزودٌ ًَادٕمـب       Basic Kit) )ػُز اوؼبم مًوشب  ًَادٕمب ثصًير 

 .أه گًإَىبمٍ سًسػ دفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز ديياز صبدي مٓ گيدد. ثبرد

 UL- IP: (Ultra Light Instructor Pilot)استبد خلجبى فَق سجه( Rating)ثب دسجِ گَاٌّ٘بهِ  -33هبدُ 

فًق سجك دي مؤسهبر مؼبز  گًآَ وبمٍ خسجبوٓمديكٓ اسز كٍ دايودگبن ين مؼبز ثٍ يمًزش مش بظٕبن 

 .مٓ ثبرىد

  :ًبظش  /ّوشاُ -34هبدُ 
گيدد كٍ يگبَبوٍ ثب الحم يظبٔز كشجٓ خًد ٔـب يلـٓ خـًد َمـياٌ خسجـبن مؼـبز ثـٍ         َمياٌ  ثٍ فيدْ اؼحق مٓ

 . لىًان سمبربگي دي ديياز ريكز مٓ كىد

 UL-CAO Designee                        :استبد خلجبى هٌتخت( Rating)ثب دسجِ گَاٌّ٘بهِ  -35هبدُ 

ػُز ( Test Pilot)ثٍ اوؼبم يزمبٔش ديياز ًَادٕمبَبْ فًق سجك مديكٓ اسز كٍ دايودگبن ين مؼبز 

خسجبوبن   ب دي خصًي ايس( Check Pilot)صديي صحيٕز ديياز ، ي َمچىٕه اوؼبم يزمًوُبْ دييازْ 

 .ثبرىد گًإَىبمٍ َبْ خسجبوٓ ثب يسبٔ  ديودٌ فًق سجك مٓ ًَادٕمبٔٓ ي دايؼسجبن صديي مياكزريكز َب ي 

 (Test Pilot Rating)           :خلجبى آصهبٗطگش( Rating)ثب دسجِ گَاٌّ٘بهِ  -36هبدُ 

مديكٓ اسز كٍ دايودگبن ين ف ػ مؼبز ثٍ يزمبٔش ديياز يسبٔ  ديودٌ فًق سجك ػُز صديي صحيٕز 

 .ديياز ًَادٕمبَبْ فًق سجك مٓ ثبرد
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 شرايط اختصاصي

 (Check Pilot Rating)                  :استبد خلجبى آصهبٗطگش( Rating)گَاٌّ٘بهِ ثب دسجِ  -37هبدُ 

كٍ دايودگبن ين مؼبز ثٍ يزمبٔش داوشؼًٔبن خسجبوٓ مؤسهبر مؼبز ػُز دييازَبْ مهش   ٔب مديكٓ اسز 

 .چكُبْ دٕشيفز أشبن مٓ ثبرىد

 

 (UL-CAO Designee)               :خلجبى هٌتخت استبد -38هبدُ 

ثٍ اسشبد خسجبوٓ اؼحق مٓ گيدد كٍ از سًْ دفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز ديياز اوشحبة ي مؼبز مٓ ثبرد ، مُبير 

ًَادٕمبئٓ ي َمچىٕه صحيٕز  ي مياكز ايس ب  خسجبوبن ريكز َب ، گًإَىبمٍ َبْ خسجبوٓ دئبفزمش بظٕبن 

 .دييازْ ًَادٕمبَبْ فًق سجك يا مًيد يزمبٔش قياي دَد

 (Check Pilot)           بى آصهبٗطگشخلج -39هبدُ 

ثٍ اسشبد خسجبوٓ اؼحق مٓ گيدد كٍ از ؼي  دفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز ديياز اوشحبة ردٌ ي مؼبز مٓ ثبرد دي 

 .ْ خسجبوٓ يا مًيد يزمبٔش دييازْ قياي دَددٕشيفز داوشؼً خصًي اوؼبم دييازَبْ مهش   ي چك َبْ

 (Test Pilot)              خلجبى آصهبٗطگش -40هبدُ 

مؼبز مٓ ثبرد ف ػ از ؼي  دفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز ديياز اوشحبة ردٌ ي خسجبوٓ اؼحق مٓ گيدد كٍ   ثٍ

 .يسبٔ  ديودٌ ، فًق سجك يا ػُز صديي صحيٕز ديياز دي يدٌ َبْ محشسف مًيد يزمبٔش قياي دَد

 گَاٌّ٘بهِ هشث٘گشٕ پشٍاص -41هبدُ 

مُىدسٓ ي قبثسٕز ديياز ثياْ ميثٕبن يمًزش ثب يسبٔ  ديودٌ فًق سجك از مديكٓ اسز كٍ از سًْ دفشي 

 .صبدي مٓ گيدد( كبٔز ، دبياگحٔدي ، دبيا مًسًي ، چشيديش ي ًَادٕمبْ مدل)قجٕ  

 هشثٖ پشٍاص -42هبدُ 

ٌ ي ثًد 41ثٍ افيادْ اؼحق مٓ گيدد كٍ داياْ گًإَىبمٍ ميثٕهيْ ثب يسبٔ  ديودٌ فًق سجك مىديع دي مبدٌ 

 .مؼبز ثٍ يمًزش مش بظٕبن ثب أىهًوٍ يسبٔ  مٓ ثبرىد
 

 (Temporary Permit):                                                                                 اجبصُ ًبهِ -43هبدُ 
دـيياز ٔـك   مؼًزْ اسز كٍ از سًْ دفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز ديياز ثياْ مدسٓ ممٕه ي ثصـًير مًقـز ثـياْ    

   ٓ أـه اػـبزٌ وبمـٍ     .گـيدد  يسٕسٍ ديودٌ ٔب ثياْ ٔك فيد ثٍ مىفًي اػياْ لمسٕبر ديياز، ٔب مًايد فىـٓ صـبدي مـ

 .يداكظي ثمدر رش مبٌ صبدي مٓ گيدد
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 شرايط اختصاصي

 :غالح٘ت پضضىٖ  -44هبدُ 
ثيگٍ اْ اسز كٍ صحيٕز دزركٓ دايؼسجبن خسجبوٓ ديياز ثب يسبٔ  ديودٌ فًق سجك ثب وفـي دزرـك مىشحـت    

 .سبزمبن مًيد سإٔٔد قياي مٓ گٕيد ، سب دي مدر سمٕٕه ردٌ ثشًاود ثب يسبٔ  ديودٌ مًيد وفي ديياز ومبٔد
 

 Training Procedure Manual:                                                   دستَسالؼول آهَصضٖ -45هبدُ 
مش بظـٓ فمبلٕـز دي زمٕىـٍ يمـًزش يسـبٔ       مؼمًلٍ ظًاثػ يم ييار ميثًغ ثٍ يمًزش اسز كٍ مؤسهـبر  

ديودٌ فًق سجك سٍُٕ ي ثٍ دفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز ديياز ايائٍ مٓ ومبٔىد سب دس از سإٔٔد ثي اسبس مىـديػبر ين  

 .مؤسهٍ ميثًؼٍ ثٍ اػياْ يمًزش مًيد وفي مجبدير ييزد
 

                 Specific Operation Provision         :                                        دستَسالؼول ػول٘بتٖ  -46هبدُ 
مؼمًلٍ ظًاثػ ي م يياسٓ كٍ مًسهبر مش بظٓ فمبلٕز دي زمٕىٍ ديياز ثب يسبٔ  ديوـدٌ فـًق سـجك ثـٍ دفشـي      

مُىدسٓ ي قبثسٕز ديياز ايائٍ مٓ ومبٔىد، سب دس از سإٔٔد ثي اسبس مىديػبر ين مؤسهٍ ميثًؼٍ ثٍ اوؼبم لمسٕبر 

              .وٕبز ثٍ دئبفز مؼًز ػداگبوٍ مٓ ثبرد َمياٌػُز يم  ثبي ي . مًيد وفي مجبدير ييزددييازْ 
 

 : فَق سجهفشٍدگبّْبٕ  هحلٖ دستَسالؼول اجشاٖٗ – 47هبدُ 

             Local Operating Procedure) L.O.P. Manual) 

فييدگبَُبْ خبي يسبٔ  ديودٌ فًق سـجك ،   ثٍ مؼمًلٍ ظًاثػ ي م ييار ميثًغ ثٍ لمسٕبر زمٕىٓ ي ًَأٓ

محسٓ فييدگبٌ از سًْ مهئًلٕه فييدگبَُـب   ثب سًػٍ ثٍ ريأػ ػغيافٕبٔٓ ي لًايض ؼجٕمٓ ي غٕي ؼجٕمٓ مىبؼق

        ػـيا  الي ٔب مؤسهبر مؼبز ايائٍ مٓ گـيدد ي أـه م ـييار دـس از سإٔٔـد دفشـي مُىدسـٓ ي قبثسٕـز دـيياز الزم ا         

                                                              .          مٓ ثبرد
 

مىبؼق يئم )أه م ييار ي ظًاثػ الزامبً ثب َمبَىهٓ الزم ػُز لدم مداخسٍ دي مىبؼق ييبـز ردٌ  :تجػشُ 

 .مشحص مٓ گيدد ي مهئًلٕز َيگًوٍ سحسف ثمُدٌ ثُيٌ ثيداي مٓ ثبرد (...ي Civilدييازَبْ وفبمٓ ي 

 

 

 



 

17    

 

 سازمان هواپيمايي كشوري
 معاونت استاندارد پرواز

 دفتر مهندسي و قابليت پرواز

 دستورالعمل اجرايي انجام فعاليت هاي وسايل پرنده فوق سبك غير نظامي
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 ثخص دٍم

 
 ضشح ٍظبٗف

 دفتش هٌْذسٖ ٍ لبثل٘ت پشٍاص

 غ٘شًظبهٖ دس صهٌِ٘ ٍسبٗل پشًذُ فَق سجه
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 شرايط اختصاصي

 :ضشح ٍظبٗف دفتش هٌْذسٖ ٍ لبثل٘ت پشٍاص -48 هبدُ
َبْ فىٓ ي لمسٕبسٓ ي ايائٍ دٕشىُبدار اصحيٓ مـيسجػ ثـب فمبلٕـز يسـبٔ       سٍُٕ ي سدئه ي اصحح دسشًيالمم  -1

 .ديودٌ فًق سجك

ثؽًي لبم ي يسـبٔ    General Aviationأؼبد زمٕىٍ فمبلٕز دييازْ ي سممٕي ي وهُدايْ يسبٔ  ديودٌ دي يدٌ  -2

ديودٌ فًق سجك ثؽًي خبي ثب ايائٍ ياَجيدَبْ الزم ثٍ مش بظٕبن از ؼئق مجبدْ یٔيثػ دي ممبيوز اسـشبودايد  

 .ديياز سبزمبن ًَادٕمبئٓ كشًيْ

ر ثي فمبلٕز يسبٔ  ديودٌ فًق سجك ، الم از مؤسهبر يمًزرٓ ، سيئحٓ ، كىشيل ، ثبزيسٓ ، مياقجز ي وفبي -3

بيگبَُبْ سممٕي ي وهُدايْ ، فييدگبَُبْ محصًي ك ،گيدرهيْ ًَأٓ ، مؤسهبر خدمبر خبي ًَأٓ

أـه  كٍ صحيٕز فمبلٕز يوُـب سًسـػ   ؼجق دسشًيالمم  كبيخبوٍ سبزودٌ ، ؼيايٓ سبخز ي مًوشب   فًق سجك

 . دٌ اسزصبدي گيدٔ دفشي

صديي مؼًز يييد يسبٔ  ديودٌ فًق سجك ي صديي َي گًوٍ اػبزٌ وبمٍ ، گًإَىبمٍ فىٓ ي لمسٕـبسٓ ، طجـز ي    -4

 . َبْ ميثًؼٍ يزمبٔشبر ميثًؼٍ ، ثبزدٔد از سأسٕهبر ، سؼُٕزار دي زمٕىٍ

َي چٍ ثٕششي ثي لمسكيد َبْ وفبيسٓ ي ثُيٌ ثيدايْ از سؼُٕزار الكشييوٕكٓ ثٍ مىفًي اريا   ايائٍ ياٌ ي ييش -5

 . كبيثيان ي ثُيٌ ثيدايان ي كبَش وهياوُٕب دي ياثؽٍ ثب امىٕز ي أمىٓ ديياز ثب يسبٔ  ديودٌ فًق سجك 

الحم وفي كبيرىبسٓ دي صًير ديخًاسز مش بظٓ ػُز ثييسٓ سًاوح ي يًادص يسبٔ  ديودٌ فًق سجك،  -6

ُـز مشحسيـبن ثـٍ لُـدٌ مياػـك یٔصـحح قعـبئٓ        ثدُٔٓ اسز يسٕدگٓ ثٍ ادلبْ ربكٕبن ي صـديي ايكـبم ػ  

 .مٕجبرد

ثيدايان ي كبيثيان يسـبٔ  ديوـدٌ        َب دي ياسشبْ َدأز ي ياَىمبٔٓ ي َشداي ثٍ ثُيٌ صديي ثحشىبمٍ ي اؼحلٍٕ -7   

 .ي َمبَىهٓ الزم ثب مجبدْ یٔيثػ امىٕشٓ ي يياسشٓ فًق سجك دي ػُز ييؿ امىٕز ي أمىٓ ديياز

اوـديكبيان دي زمٕىـٍ فمبلٕـز     ثيدايان، كبيثيان، خسجبوبن ، مُىدسبن فىٓ ي ثؽـًي كسـٓ دسـز    ثُيٌ َمكبيْ ثب -8   

َبْ فيَىهٓ دي ياسشبْ سًسمٍ ي گهـشيش ي سجـبدل اؼحلـبر دي     يسبٔ  ديودٌ فًق سجك ، ثياْ أؼبد محٕػ

 . َبْ ًَأٓ َب، ومبٔشهبَُب ي ومبٔش داوش ًَاوًيدْ ي وفبير ثي اػياْ َمبٔش

لغً ٔب سمسٕق َيگًوٍ مؼًز ٔب گًإَىبمٍ ػُز ارحبي ٔب مؤسهبر ميسجػ ثـب يسـبٔ  ديوـدٌ فـًق سـجك دي       -9   

 .صًير سً  اسشيبدٌ ي ٔب لديل از اخشٕبيار قٕد ردٌ
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 ثخص سَم

 
 ضشاٗظ ػوَهٖ هتمبض٘بى تأس٘س هؤسسبت

 ٍسبئل پشًذُ فَق سجه
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وِ هٖ تَاًذ ثؼٌَاى  ٍسبٗل پشًذُ فَق سجهضشاٗظ ػوَهٖ هتمبض٘بى تأس٘س هؤ سسبت  -49 هبدُ 

 :هذٗش ػبهل هؼشفٖ گشدًذ
 .سبثمٕز أيان (1
 .ن رىبخشٍ ردٌ دي قبوًن اسبسٓ ػمًُيْ اسحمٓ أيان سبٔي ادٔباسحم ٔب مجٕه سدٔه ثٍ دٔه  (2
دارشه اَسٕز قبوًوٓ ، مشًُي وجًدن ثٍ فهبد اخحقٓ ، ودارشه دٕشٕىٍ محكًمٕز مـًطي كٕيـيْ كـٍ مـبوك از      (3

 .ثيخًيدايْ از ي ًق اػشمبلٓ ثبرد ي لدم الشٕبد ثٍ مًاد محدي

 .دارشه كبير دبٔبن خدمز وفبم يـٕيٍ ٔب ممبفٕز دائم ٔب دزركٓ ثياْ مش بظٕبن یكًي (4

 .سإٔٔد صحيٕز لمًمٓ سًسػ دفشي ميكزْ يياسز سبزمبن (5

 .سبل  22دارشه يداق  سه  (6
  .ٍدارشه دٔذسم مشًسؽ (7

 
 اخز هَافمت اٍلِ٘ ٖضشاٗظ اختػبغ -50بدُ ه

 ايائٍ ؼيح سًػُٕٓ ثياسبس فيم ميثًؼٍ (1

 دئبفز مًاف ز از رًياْ سأمٕه اسشبن دي زمٕىٍ مًيد وفي (2

دئبفز مًاف ز از يزاير صىبٔك ي ممبدن ػُز سأسٕس كبيگبَُـبْ ؼيايـٓ ، سـبخز ي مًوشـب  دي      (3

 .ٍ ردٌصًير وٕبز ي اخذ مًاف ز از كبيخبوٍ سبزودٌ ػُز مًوشب  يسبٔ  ديودٌ سبخش

 دي اخشٕبي دارشه سيمبٍٔ ، امكبوبر ي سؼُٕزار كبفٓ ثٍ سشحٕص دفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز ديياز (4

دفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز ديياز دس از ثييسٓ ديخًاسز مش بظٓ دي صًيسٕكٍ يْ يـبئز رـيأػ ثبرـد     (5

ف ز خـًد  مًاف ز ايلٍٕ يا ثب یكي ظًاثػ ي ريأػ ثٍ مش بظٓ ايائٍ مٓ دَد دي غٕيأىصًير لدم مًا

 .يا الحم خًاَد ومًد

مش بظٓ دس از اخذ مًاف ز ايلٍٕ ػُز طجـز رـيكز مميفـٓ سـب دـس از طجـز رـيكز ي يگُـٓ دي          (6

 .ييزوبمٍ يسمٓ مجىٓ ثي طجز ريكز سًسػ يْ مياست ثٍ دفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز ديياز ايائٍ مٓ گيدد

دي زمٕىٍ رييق فمبلٕز ثٍ سشحٕص دفشـي   مبٌ ثًدٌ ي ثب ايائٍ مدايك ي اسىبد ممشجي 6الشجبي مًاف ز ايلٍٕ  (7

 .ثبي قبث  سمدٔد مٓ ثبرد 2مُىدسٓ ي قبثسٕز ديياز سب 

 
  :ضشاٗظ داٍعلجبى اضخبظ حمَلٖ ثِ ضشح رٗل هٖ ثبضذ -51هبدُ 

 . ريكز ثبٔد سبثمٕز أياوٓ دارشٍ ثبرد( 1
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ثب سإٔٔـد دفشـي مُىدسـٓ ي قبثسٕـز دـيياز      ( الم از ارحبي ي ٕ ٓ ٔب ي ًقٓ)اقبمشهبٌ قبوًوٓ ي مياكز فمبلٕز ( 2

 . رًد سمٕٕه مٓ

دي صًيسٓ كٍ مدٔيلبم  ريكز ٔب مدٔي اػيأٓ مؤسهٍ َي ٔك از ريأػ مىديع دي أـه ئـٕه وبمـٍ يا از    ( 3

ثٍ ػيائم كٕيـيْ مهـشسزم محييمٕـز از ي ـًق اػشمـبلٓ       دسز ثدَد ٔب سغٕٕي ٔبثد ٔب فًر ي ٔب محؼًي رًد ٔب

ييز ثـٍ صـًير    10رًد الزم اسز ثبالسئه فيد ادايٌ كىىدٌ ريكز ٔب مؤسهٍ مياست يا يداكظي ـي  مـدر  

كشجٓ ثٍ سبزمبن اؼحق دَد َمچىٕه دايودٌ ديياوٍ يداكظي ـي  مدر ٔك مبٌ وهجز ثٍ ػبٔهزٔىٓ فيد ياػـد  

ٍ اؼحق سبزمبن ثيسبود دي غٕي أه صًير ثٍ وحً م شعـٓ از ادامـٍ كـبي رـيكز ٔـب      ريأػ اقدام ي مياست يا ث

 . مؤسهٍ ػسًگٕيْ ثٍ لم  خًاَد يمد

دفشـي  )دي صًيسٓ كٍ رحص ي ٕ ٓ ثبرد قبئم م بم قبوًوٓ يْ مًـف اسز ـي  ٔك َيشٍ مياسـت يا ثـٍ    – تجػشُ

 . الحم ي ؼجق ميبد أه مبدٌ لم  خًاَد رد( مُىدسٓ ي قبثسٕز ديياز

ثيدايان از ًَادٕمبَبْ فًق سجك رحصٓ ثبٔد  ريكز ي مًسهبر يمًزرٓ ،سيئحٓ، گيدرهيْ ًَأٓ ي ثُيٌ (4

شي مُىدسٓ ي قبثسٕز ديياز داياْ امكبوبر ي سؼُٕزار الزم ي ظيييْ ثًدٌ ي ريأػ سمٕـٕه  رـدٌ از   ثٍ سشحٕص دف

 . ؼي  دفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز ديياز ٔب سبٔي مياػك یٔصحح ديلشٓ ي قًاوٕه ي م ييار ميثًغ يا يلبٔز ومبٔد

ثـٍ سيسٕـت م ـيي دي قـًاوٕه      دي صًير لدم يلبٔز ظًاثػ مذكًي دس از سذكي كشجـٓ ثـٍ وحـً م شعـٓ ي     – تجػشُ

 . يم ييار ي دسشًيالممسُبْ ميثًؼٍ از فمبلٕز ريكز ٔب مؤسهٍ ػسًگٕيْ ثٍ لم  خًاَد يمد

دي صًير ف دان سمبم ٔب ثحشٓ از ريأػ ي ظًاثػ سمٕٕه ردٌ ثياْ ريكز ٔب مؤسهٍ ، دفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز ( 5

اقدام مٓ ومبٔـد ي دي صـًير لـدم امكـبن سـبمٕه رـيأػ        َبْ ريكز ٔب مؤسهٍ ديياز ثدياً وهجز ثٍ سمسٕق فمبلٕز

ثيدايْ اقدام ي مياست يا ثٍ ادايٌ طجز ريكشُب وٕز الحم ومبٔـد دي   مبٌ وهجز ثٍ لغً مؼًز ثُيٌ 3مذكًي ـي  مدر 

 . ييز وهجز ثٍ اسشيداد لًح اقدام ومبٔد 20أه صًير دايودٌ مؼًز مًـف اسز يداكظي ـي  

 . َبْ كظٕياالوششبي ثٍ يگبَٓ لمًم خًاَد يسٕد ؼئق ديع دي ييزوبمٍلغً اػبزٌ وبمٍ از ( 6

دي مًايدْ كٍ اػبزٌ وبمٍ لغً مٓ رًد مؤسهٍ يق َٕچهًوٍ فمبلٕشٓ ودارـشٍ ي دي صـًير اوؼـبم َـي گًوـٍ      ( 7

 . فمبلٕز دي زمٕىٍ ميثًغ ثٍ يمًزش از ؼئق مياػك قعبٔٓ سحز دٕهيد قبوًن قياي خًاَد گيفز

ٓ ي قبثسٕز ديياز ٔك مبٌ قج  از لغً اػبزٌ وبمٍ مياست يا ثٍ ريكز ٔب مؤسهٍ ميثًؼـٍ الـحم سـب    دفشي مُىدس( 8

 . دي صًيسٓ كٍ دالٔ  ي الشياظٓ دارشٍ ثبرد مياست يا كشجبً ثب سًظٕحبر الزم ثٍ سبزمبن ايائٍ ومبٔد

مؤسهٍ ٔب ريكز مؼبز وٕهز ثٍ فمبلٕشٓ كٍ مغبٔي ثب مًظًق مؼـًز ثـًدٌ فمبلٕـز دارـشٍ ثبرـد دي غٕـي أـه        ( 9

 . صًير مؼًز فمبلٕز ريكز لغً مٓ گيدد
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اوـد قجـ  از َـي گًوـٍ فمبلٕـز َـًأٓ وهـجز ثـٍ ايائـٍ           ريكز ي مؤسهبر ًَادٕمبَبْ فًق سجك مًــف ( 10

ي مدايك ميثًغ ي مؼًزَبْ ديياز ًَادٕمب ثٍ دفشـي مُىدسـٓ ي   گًإَىبمٍ َبْ ميثًؼٍ ي سؼُٕزار أمىٓ 

 . َب لم  ومبٔد قبثسٕز ديياز اقدام ي ثياثي ظًاثػ ي اسشبودايدَبْ يبكم ثي أه گًوٍ فمبلٕز

ريكشُب ٔب مؤسهبر ًَادٕمبَبْ فًق سجك مًـيىد قج  از مجبدير ثٍ َيگًوٍ فمبلٕز وهجز ثٍ ايائـٍ ثٕمـٍ   ( 11

المسسـٓ ي م ـييار ػمُـًيْ اسـحمٓ      ي صىدلٓ دييازْ ي رحص طبلض ثياثي ظًاثػ ثـٕه وبمٍ ممشجي ثياْ َ

 . أيان اقدام ومبٔد

رــيكشُب ٔــب مؤسهــبر ًَادٕمبَــبْ فــًق ســجك مًـيىــد دي مــًيد اوؼــبم فمبلٕــز ميثًؼــٍ َمــبَىهٓ ي   ( 12

 . دارشٍ ثبردیٔيثػ ثب ايگبوُب ي مؤسهبر ييبـشٓ ي امىٕشٓ يا َمكبئُبْ الزم 

شي مُىدسٓ ي قبثسٕز ديياز مٓ سًاود َي زمبن كٍ م شعٓ ثداود وحًٌ ي چهـًوهٓ فمبلٕـز رـيكشُب ي ٔـب     دف( 13

ًَادٕمبَبْ فًق سجك، غٕي وفبمٓ ي امكبوبر ي سؼُٕـزار يوُـب يا مـًيد ثبزيسـٓ قـياي دَـد، رـيكشُب ي        

 .مؤسهبر مًـيىد سهُٕحر الزم ػُز ثبزيسٓ لًام  سبزمبن يا فياَم يييود

َبْ مؤسهٍ ٔب ريكز دفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز  ميػك يسٕدگٓ ثٍ الشياظبر ارحبي دي مًيد وحًٌ فمبلٕز( 14

 . ثبرد ديياز مٓ

ػُـز ثييسـٓ    دفشـي مُىدسـٓ ي قبثسٕـز دـيياز    مش بظٕبن مًـف ثـٍ مميفـٓ ميثٕـبن ي اسـبسٕد دـييازْ ثـٍ       ( 15

 . ثبرىد صحيٕز يمًزش ميثٕبن مٓ

ؼحلبر، مدايك ي اسىبد مًيد ديخًاسز دفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز ديياز يا دي دايودٌ مؼًز مكسف اسز ا( 16

 . رًد ايائٍ ومبٔد مدسٓ كٍ سمٕٕه مٓ

ثٍ مىفًي صديي مًاف ز ايلٍٕ ي كهت صحيٕز امىٕشٓ كٍ ثب ديخًاسز مش بظٓ ثب رـيأػ مىـديع دي أـه     –تجػشُ

مًاف ز دفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز ديياز  گٕيد ي دي صًير مىؽجق ثًدن ريأػ ي ثحش مًيد ثييسٓ قياي مٓ

مش بظٓ ثبٔد ريأػ اخشصبصـٓ سأسـٕس مؤسهـٍ ٔـب رـيكز يا ثـياْ ثبزدٔـد ي ثييسـٓ كبيرىبسـبن دفشـي           

 . مُىدسٓ ي قبثسٕز ديياز ي ٔب ومبٔىدٌ ين كٍ مٓ سًاود رحص ي ٕ ٓ ٔب ي ًقٓ ثبرد يمبدٌ ي الحم ومبٔد

اود مًـف َهشىد  ايكبن   ي  غٕي مؼبز مؼًز فمبلٕز اخذ ومًدٌ مؤسهبر ٔب ريكشُبٔٓ كٍ سبكىًن از مياكز( 17

 .سؽجٕق دَىد ي مؼًز ميثًؼٍ يا اخذ ومبٔىد دسشًيالمم سشكٕحر خًد يا يداكظي سب ٔك مبٌ ثب م ييار أه 

َي ميكزْ سحز َي وبم ثٍ ػز وبم سبزمبن ًَادٕمبٔٓ كشًيْ اقدام ثٍ صـديي مؼـًز فمبلٕـز ًَادٕمبَـبْ     ( 18 

 . ك ومبٔد خح  قبوًن ثًدٌ ي مشحسف سحز دٕهيد قبوًن قياي خًاَد  گيفزفًق سج
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دفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز ديياز مكسف اسز يداكظي ـي  مدر ٔـك مـبٌ دـس از سكمٕـ  دييوـدٌ سًسـػ       ( 19

 . مش بظٓ وهجز ثٍ ديخًاسز مش بظٕبن ثييسٓ ي سصمٕم م شعٓ اسحبی ي مياست يا ثٍ يْ الحم ومبٔد

 . ثيدايْ از سًْ دفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز ديياز ثٍ مش بظٓ الؽب  خًاَد رد مؼًز ثُيٌ( 20

وٕييْ اوشفبمٓ ي سبٔي مياػك قبوًوٓ یٔيثػ مٓ سًاوىـد ثـٍ س بظـبْ سـبزمبن از ادامـٍ فمبلٕـز مًسهـبر ي        ( 21

 . ريكشُبٔٓ كٍ مشحسف رىبخشٍ ردٌ ي مؼًز يوُب لغً گيدٔدٌ اسز ػسًگٕيْ ثٍ لم  يييود

 

 .سسبت ؤس٘س هأهذاسن الصم جْت هتمبض٘بى ت -52 هبدُ

 . 3×4قؽمٍ لكس  4 -1

 .فشًكذٓ خًاوب از كسٍٕ صيحبر رىبسىبمٍ دي سيْ ثٍ َمياٌ اص  رىبسىبمٍ  -2

 .فشًكذٓ يخئه مديك سحصٕسٓ ثٍ َمياٌ اص  ين مب يهت مًيد  -3

ثبرد ثٍ َمياٌ  ًَادٕمبٔٓ ٔب ًَاوًيدْ مٓ فشًكذٓ يخئه گًإَىبمٍ، اػبزٌ وبمٍ ي َيگًوٍ مديكٓ كٍ دي ياثؽٍ  ثب -4

 .اص  ين يهت مًيد دي صًير وٕبز 

 .فشًكذٓ كبير دبٔبن وفبم يـٕيٍ دي ثيگ ثٍ َمياٌ اص  ين  -5

 .گًآَ لدم الشٕبد ثٍ مًاد محدي  -6

 . ثيگ لدم سً  دٕشٕىٍ -7

 .حٍ وه 3ايائٍ ؼيح سًػُٕٓ دي زمٕىٍ مًظًق فمبلٕز ثب سمٕٕه ػزئٕبر ؼيح دي  -8

 ( .ػُز ارحبي ي ًقٓ)ايائٍ فشًكذٓ دٕش ؤًس اسبسىبمٍ ريكز دي سٍ وهحٍ  -9

 .ايائٍ مًاف ز وبمٍ م بمبر محسٓ ديمًيد مًاف ز ثب أؼبد مؤسهٍ ميثًؼٍ دي ين مىؽ ٍ دي صًير وٕبز  -10
 

دي صًيسٕكٍ ريأػ لمًمٓ مش بظٓ ي مدايك ي ريأػ أشبن مًيد سبئٕد دفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز ديياز قياي : تجػشُ 

ثهٕيد مًاف ز ايلٍٕ سًسػ دفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز ديياز ثياْ مدر رـش مـبٌ صـبدي كـٍ ثـياْ يـداكظي دي ثـبي دي        

 . صًير ديخًاسز قبث  سمدٔد مٓ ثبرد
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 ثخص چْبسم

 
 اختػبغٖ تأس٘س هؤسسبتضشاٗظ 

 ٍسبئل پشًذُ فَق سجه
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 شرايط اختصاصي

 : ضشاٗظ اختػبغٖ 

ريأػ اخشصبصٓ سأسٕس مؤسهبر يمًزرٓ، سيئحٓ، گيدرهيْ َـًأٓ، كبيگبَُـبْ سممٕـي ي وهُـدايْ،     

ؼيايٓ، سبخز، مًوشب ، مؤسهبر خدمبر خبي ًَأٓ سأسٕس ثبود ديياز ي َمچىٕه يييد يسـبٔ  ديوـدٌ ثـٍ    

 . داخ  كشًي

 

آهَصضگبُ خلجبًٖ ثب َّاپ٘وبّبٕ ثابل ثبثات ، ثابلگشد    )ضشاٗظ اختػبغٖ تأس٘س هؤسسبت  -53هبدُ 

 . (ٍوبٗت هَتَس داس
 . اخذ مًاف ز ايلٍٕ از دفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز ديياز( 1

 .دي اخشٕبي دارشه امكبوبر ، سؼُٕزار ي سشكٕحر ادايْ ي يمًزرٓ يهت مًيد ( 2

 .بَٓ يهت مًيد دي اخشٕبي دارشه امكبوبر فييدگ( 3

 .فييود يمًزرٓ دي فيمبوٍ داياْ چشي وؼبر ثٍ غٕي از ثبلهيدَب 2دي اخشٕبي دارشه يسٕسٍ ديودٌ يداق  ( 4

سـبلز   400سبلز دـيياز كـٍ    650ويي مهئًل لمسٕبر داياْ يداق   1)ويي ممسم خسجبن  2دي اخشٕبي دارشه ( 5

 .خسجبن يسٕسٍ ديودٌ مًيد وفي ويي ممسم  1ين ثٍ لىًان ممسم خسجبن طجز ردٌ ثبرد ي 

 .ويي سكىهٕه فىٓ داياْ گًإَىبمٍ فىٓ يسٕسٍ ديودٌ مًيد وفي  1دي اخشٕبي دارشه يداق  ( 6

 . ثب يسٕسٍ ديودٌ ميسجػ يمًزرٓ ي كشت ي ػزيار (T.P.M)ي يمًزرٓ  (S.O.P)َبْ لمسٕبسٓ  ايائٍ دسشًيالمم ( 7

 .ر ػبيْ َبْ ديودٌ مؽبثق م ييا ثٕمٍ ومًدن يسٕسٍ( 8

 .سؼُٕزار أمىٓ يهت مًيد ( 9

 .سؼُٕز ثٍ ثٓ سٕم الزامٓ اسز( 10

 

سم دبرٓ،  ،فمبلٕشُبْ سجسٕغبسٓ، امدادْ ، رىبسبئٓ (Air Tow)َيگًوٍ ثُيٌ ثيدايْ از يسبٔ  ديودٌ از قجٕ   :1تجػشُ 

 . گسئزْ، چشيئزْ، ايسبل سصًٔي ، اخذ مؼًزَبْ ميثًؼٍ الزامٓ اسز

سًاود دييازَبْ سيئحٓ يا ثٍ ريغ يلبٔز م ييار يم  سيوشـٕه ػُـز امـًي سيئحـٓ ثـب       بٌ مٓيمًزره :2تجػشُ 

 . ثيقيايْ ريأػ قبوًوٓ ي ييؿ ي ًق قبوًوٓ ي ثٕمٍ سيوشٕه وٕز اوؼبم دَد

 . كسٍٕ مًايد فًق ثبٔد مًيد سبئٕد دفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز ديياز قياي گٕيد : 3تجػشُ 
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 شرايط اختصاصي

ّبٕ تفشٗحٖ، گشدضگشٕ ّاَاٖٗ ثاب َّاپ٘وبّابٕ ثابل      تأس٘س ثبضگبُضشاٗظ اختػبغٖ  - 54هبدُ 

 :ثبثت، ثبلگشد ،وبٗت هَتَسداس 
 .از دفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز دييازمًاف ز ايلٍٕ  اخذ -1

دي ( ثـٍ غٕـي از ثبلهيدَـب   )ي يـداق  ٔـك فييوـد ًَادٕمـبْ داياْ چشـي       دي اخشٕبي دارشه امكبوبر، سؼُٕـزار  -2

 . يهت مًيد   فييدگبٌ

 . ي اخشٕبي دارشه امكبوبر ي سؼُٕزار فييدگبَٓ يهت مًيدد -3

 . فييود داياْ چشي وؼبر ثٍ ػز ثبلهيدَب 1دي اخشٕبي دارشه يسٕسٍ ديودٌ مًيد وفي يداق   -4

سـبلز دـيياز ثـب يسـٕسٍ      300سيئحٓ ثب يداق  َمياٌداياْ يداق  مؼًز يم   ويي خسجبن 1دي اخشٕبي دارشه  -5

 . مًيد وفي ثبرد

 .دي اخشٕبي دارشه سكىهٕه فىٓ داياْ گًإَىبمٍ فىٓ يسٕسٍ ديودٌ مًيد وفي  -6

 .يهت مًيد (S.O.P)َبْ لمسٕبسٓ ايائٍ دسشًيالمم  -7

 .ثٕمٍ ومًدن يسٕسٍ مًيد وفي مؽبثق قًاوٕه ػبيْ  -8

 . سؼُٕزار أمىٓ يهت مًيد -9

غٕـيٌ دارـشه    ي(سجسٕغبسٓ،لمسٕبسٓ،رىبسـبئٓ،امدادْ  ) فمبلٕشُبَْي گًوٍ ثُيٌ ثيدايْ از يسبٔ  ديودٌ مبوىد  – 1تجػشُ 

 .  ئشٕىگ ي سؼُٕزار ميثًؼٍ ي اخذ مؼًز از سبٔي مجبدْ یٔيثػ كشًي وٕز الزامٓ اسز

 . كسٍٕ مًايد فًق ثبٔد مًيد سبٕٔد دفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز ديياز قياي ثهٕيد -2تجػشُ 

 :پبساگالٗذس ٍپبساهَتَس اص ثب وبٗت ،ضشاٗظ اختػبغٖ تأس٘س آهَصضگبُ پشٍ -55 هبدُ
 . اخذ مًاف ز ايلٍٕ از دفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز ديياز-1

 .دي اخشٕبي دارشه امكبوبر، سؼُٕزار، سشكٕحر ادايْ ي يمًزرٓ يهت مًيد  -2

 .دي اخشٕبي دارشه امكبوبر فييدگبَٓ يهت مًيد -3

فييوـد دـبيامًسًي    2فييوـد دبياگحٔـدي ،   4د كبٔـز ،  فييوـ  2دي اخشٕبي دارشه يسٕسٍ ديودٌ مًيد وفي يـداق    -4

 . داياْ چشي وؼبر ي مشمس بر ميثًؼٍ يهت مًيد

 . دي اخشٕبي دارشه وٕييْ اوهبوٓ ي سؼُٕزار سممٕياسٓ مشىبست ثب سمداد يسبٔ  ديودٌ -5

ْ   1)ويي ميثٓ ديياز  2دي اخشٕبي دارشه يداق   -6 سـبل   2يـداق    ويي مهئًل لمسٕبر داياْ گًإَىبمـٍ ميثٕهـي

 .ويي كمك ميثٓ داياْ گًإَىبمٍ يداق  دٕشيفشٍ ثب يسٕسٍ مًيد وفي ثياْ َي وًق ي مدل 1سؼيثٍ ي 
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 شرايط اختصاصي

ي كشت ي ػزيار ميثًغ ثٍ دفشي مُىدسٓ ي   (T.P.M)ي يمًزرٓ  (S.O.P)َبْ لمسٕبسٓ  ايائٍ دسشًيالمم  -7
 قبثسٕز ديياز

 .ثٕمٍ ومًدن يسبٔ  ديياز مؽبثق م ييار ػبيْ  -8

 .سؼُٕزار أمىٓ يهت مًيد  -9

 . دايا ثًدن ثٓ سٕم ييْ يسٕسٍ ، الزامٓ اسز -10

سؼُٕـزار   دارشه ئشٕىـگ ي  ،(Air Tow)مبوىد دييازَبْ  دي وييٌ ي  ديودٌ  از يسبٔ   ثيدايْ  ثُيٌ َيگًوٍ  -11

 . ميثًؼٍ الزامٓ اسز

 . سًاود دييازَبْ سيئحٓ يا ثب يلبٔز م ييار ميثًؼٍ وٕز اوؼبم دَد يمًزرهبٌ مٓ:  1تجػشُ 

 . كسٍٕ مًايد ثبٔد مًيد سبئٕد دفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز ديياز قياي ثهٕيد:  2 تجػشُ
 

 :ضشاٗظ اختػبغٖ تأس٘س آهَصضگبُ چتشثبصٕ  -56هبدُ 
 .اخذ مًاف ز ايلٍٕ از دفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز ديياز -1

 .دي اخشٕبي دارشه يسٕسٍ ديودٌ ػُز ديش يهت مًيد  -2

 .دسشهبٌ مؼُزثٍ ثبزكىىدٌ اسًمبسٕك  يهت مًيد  8دي اخشٕبي دارشه چشيَبْ ديش يمًزرٓ يداق   -3

سبل سـبث ٍ سؼيثـٍ ميثٕهـيْ ثـب يـداق        2ويي مهئًل لمسٕبر داياْ يداق   1)دي اخشٕبي دارشه ميثٓ يمًزش  -4

ديش ثب چشيَبْ  300ويي كمك ميثٓ ثب يداق   1ثبرد ييزاد ن ثب اوًاق چشيَبْ س ًغ ديش ي 200ديش كٍ  500

 (Intercom( )ثب َىيػً الزامٓ اسز ، ميثٓ امكبن ايسجبغ دي ويي). داياْ گًإَىبمٍ ميثٕهيْيزاد س ًغ 

ًإَىبمـٍ ي  ويي مشحصـص چشيثىـد داياْ گ   1دي اخشٕبي دارشه امكبوبر ، سؼُٕزار ثهشٍ ثىدْ چشي ي يداق   -5

 (دي صًير ثُيٌ ثيدايْ از چشيَبْ گيد.)َمچىٕه امكبوبر سممٕياسٓ ػُز چشيَبْ اسًمبسٕك ي گيد

 . اوؼبم ديش دي مىبؼ ٓ صًير خًاَد دذٔيفز كٍ از قج  مًيد سبئٕد مياػك یٔصحح قياي گيفشٍ:  1 تجػشُ

 . ديش ثب چشيَبْ دي وييٌ مىًغ ثٍ دارشه ئشٕىگ ميثًؼٍ مٓ ثبرد:  2 تجػشُ

ثبرهبٌ سيئحٓ ي گيدرهيْ ًَأٓ ػُز سأسٕس ثبرهبٌ ثبٔد يداق  مؼُز ثٍ چشـي ثـبز داياْ گًإَىبمـٍ    :  3تجػشُ 

يش ٔـب  ي داياْ ئشٕىگ دـ يزاد ديش ثب چشي س ًغ  300سبل سبث ٍ چشيثبزْ داياْ يداق   1چشيثبزْ داياْ يداق  

ثـب  ( سـز كبمـ   )دسـشهبٌ چشـي دي ويـيٌ     2ديش ثب چشيَبْ دي وييٌ ي َمچىٕه يداق   50چشيَبْ دي وييٌ ي يداق  

 (الزامٓ اسز S.O.Pايائٍ . )ثبرد (Intercom)َبْ ايسجبؼٓ دي وييٌ  سٕهشم

 . كسٍٕ مًايد فًق ثبٔد ثٍ سبئٕد دفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز ديياز يسٕدٌ ثبرد: 4 تجػشُ
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  :ٕ هذل ّبسبخت ٍ پشٍاص َّاپ٘وب هؤسسبتضشاٗظ اختػبغٖ  -57 هبدُ
 . اخذ مًاف ز ايلٍٕ از دفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز ديياز -1

 .دي اخشٕبي دارشه امكبوبر، سؼُٕزار ي سشكٕحر كبيگبَٓ ي مًاد سبخز  -2

دـيياز ثـب    ويـي ميثـٓ يمًزرـٓ داياْ گًإَىبمـٍ ميثٕهـيْ دي زمٕىـٍ سـبخز ي        1دي اخشٕبي دارـشه يـداق     -3

 .دسشهبَُبْ يادًٔ كىشيل 

 . دسشهبٌ يادًٔ كىشيل 4فييود ًَادٕمبْ مدل قبث  كىشيل ي  10دي اخشٕبي دارشه يداق   -4

ي ػزيار ي كشت ميثًغ ثٍ دفشي مُىدسٓ ي  (T.P.M)ي يمًزرٓ  (S.O.P)َبْ لمسٕبسٓ  ايائٍ دسشًيالمم  -5

 .قبثسٕز ديياز 

ٓ ثُيٌ ثيداي ثبٔد دي مى: 1تجػشُ  َـبْ الزم ٔـب مؼًزَـبْ الزم از مياػـك      بؼ ٓ فمبلٕز دييازْ ومبٔد كٍ قجحً َمـبَىه

 . یٔصحح  دئبفز گيدٔدٌ ثبرد

 . ثٕمٍ مهئًلٕز مدوٓ دي قجبل ارحبي طبلض مؽبثق م ييار ػبيْ ديلز ػمًُيْ اسحمٓ أيان:  2 تجػشُ

 .سؼُٕزار أمىٓ يهت مًيد :  3 تجػشُ

 . يمًزرهبٌ ػُز دييازَبْ سيئحٓ ي ومبٔشٓ مٓ ثبٔهشٓ مؼًزَبْ الزم يا اخذ ومبٔد:  4تجػشُ 

 . كسٍٕ مًايد فًق ثبٔد مًيد سبئٕد دفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز ديياز قياي گيفشٍ ثبرد:  5 تجػشُ

 : َّاٖٗ ضشاٗظ اختػبغٖ تأس٘س هؤسسبت خذهبت خبظ -58هبدُ 

 .بي ثبردصديي أه مؼًز ثبٔد مًيدْ ي سحز ريأػ خ

 . از دفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز دييازاخذ مًاف ز ايلٍٕ  -1

 . فييود يهت مًيد 2ٔب  1دي اخشٕبي دارشه يسٕسٍ ديودٌ مًيد وفي ي سؼُٕزار خبي ميثًؼٍ يداق   -2

سـبلز   350ثب يداق   َمياٌويي داياْ گًإَىبمٍ خسجبوٓ يم   2ٔب  1دي اخشٕبي دارشه ديسى  خسجبن يداق   -3

 .سبلز ين لمسٕبسٓ ثب يسٕسٍ مًيد وفي ي كهت ئشٕىگ وًق لمسٕبر دييازْ مًيد وفي 100ديياز كٍ 

دي اخشٕبي دارشه امكبوبر ي سؼُٕزار سممٕياسٓ ي ديسى  فىٓ يداق  ٔك ويي داياْ گًإَىبمـٍ فىـٓ يسـٕسٍ     -4

 .مًيد وفي يهت مًيد 

 .ٕزار  فىٓ ، سحصصٓ ي فييدگبَٓ ٔب ثبود ديياز يهت مًيد دي اخشٕبي دارشه امكبوبر ، سؼُ -5

 .ثٕمٍ ومًدن يسٕسٍ يسؼُٕزار ميثًؼٍ مؽبثق قًاوٕه ػمًُيْ اسحمٓ أيان -6

 .سأمٕه أمىٓ ديياز يهت مًيد  -7
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 شرايط اختصاصي

 .ثكبيگٕيْ سؼُٕزار داياْ صحيٕشُبْ  فىٓ از دفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز ديياز  -8

 .دفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز دييازسبئٕد مًايد فًق سًسػ  -9

 ( .رًياْ سبمٕه اسشبوُب ) َبْ مهئًلٕه محسٓ  ايائٍ مًاف ز: تجػشُ 
 

 :ٍسبٗل پشًذُ فَق سجه ٍ تؼو٘ش ٍ ًگْذاسٕهًَتبط  سبخت ٍ ّبٕ ضشاٗظ اختػبغٖ تأس٘س وبسگبُ -59هبدُ

 . اخذ مًاف ز ايلٍٕ از دفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز ديياز -1

 . دي اخشٕبي دارشه امكبوبر، سؼُٕزار فىٓ ي سشكٕحر كبيگبَٓ ، ؼجق الزامبر كبيخبوٍ سبزودٌ -2

ٔـب   65سممٕـي ي وهُـدايْ ثياسـبس مـبدٌ     مـدٔي فىـٓ داياْ گًإَىبمـٍ فىـٓ      :دي اخشٕبي دارشه وٕييْ اوهبوٓ -3

ثـٍ دي امـًي ًَادٕمـبٔٓ ي    سـبل سؼي  3يـداق    ثـب ( يهت مًيد) 67گًإَىبمٍ فىٓ سبخز ي سًلٕد ثياسبس مبدٌ 

 . دي امًي يسبٔ  ديودٌ فًق سجك سبل سؼيثٍ 2سكىهٕه فىٓ داياْ يداق  

َـبْ مًوشـب   يسـٕسٍ     ايائٍ سإٔٔدٍٔ از كبيخبوٍ سبزودٌ يسٕسٍ ديودٌ، مًيد وفي مجىٓ ثي سًاوبٔٓ مش بظٓ دي يدٌ -4

 ( .َبْ محشسف كٕز)مًيد وفي 
 

 :هًَتبط ٍسبٗل پشًذُ فَق سجه عشاحٖ، سبخت ٍ الضاهبت  -60هبدُ 
يييد دئبفـز  مؼـًز   kitگيدود ٔب ثصـًير   مٓ مًوشب  يكٍ دي داخ  كشًي ؼيايٓ، سبخز يسبٔ  ديودٌ اْ 

َبْ يسٕسٍ مذكًئب كبيخبوٍ سبزودٌ يا ثٍ  لمسٕبسٓ ي دسشًيالمم َب، كشت فىٓ ي  مٕجبٔهز كسٍٕ و شٍ دايود ، مٓ

 :َمياٌ 

  Type Certification-Data Sheet         .گًإَىبمٍ وًق  -1

  Statement of Conformity              .گًإَىبمٍ سؽبثق محصًل ثب ؼيايٓ -2

 Certification Basis                   .مجىبْ صديي گًإَىبمٍ -3

 Flight Manual            . كشبة لمسٕبر دييازْ ًَادٕمب -4

 Maintenance Manual             . كشبة فىٓ ًَادٕمب -5

 . ػُز سإٔٔد ثٍ دفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز ديياز ايائٍ ومبٔدسًسػ مش بظٓ 

يسـبٔ  ديوـدٌ فـًق سـجك كـٍ فبقـد ٔـك ٔـب چىـد مـًيد از ثىـدَبْ فـًق مـٓ ثبرـىد از قجٕـ  ًَادٕمبَـبْ                  :تجػشُ

Experimental        يلٓ سًسػ كبيخبوٍ َبْ ممشجي دي كشًيَبْ ممشجي ؼيايٓ ي سـبخشٍ رـدٌ اوـد ثـٍ سشـحٕص دفشـي

 .مُىدسٓ ي قبثسٕز ديياز سحز ريأػ ي محديدٔز َبْ خبي دس از ثييسٓ مؼًز دئبفز خًاَىد كيد

 



 

31    

 

 سازمان هواپيمايي كشوري
 معاونت استاندارد پرواز

 دفتر مهندسي و قابليت پرواز

 دستورالعمل اجرايي انجام فعاليت هاي وسايل پرنده فوق سبك غير نظامي

 

 

  

 شرايط اختصاصي

 

ٗل إ ثشإ پشٍاص ثب ٍسب ضشاٗظ اختػبغٖ تأس٘س فشٍدگبُ ٗب ثبًذ پشٍاص ٗب اختػبظ هٌغمِ -61 هبدُ

 :پشًذُ فَق سجه 
 

 : مدايك ي ريأػ الزم 

 .از دفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز دييازمًاف ز ايلٍٕ  اخذ -1

 . كهت مؼًز از كمٕشٍ دائمٓ ادايٌ امًي فعبْ كشًي از ؼئق دفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز ديياز -2

يػًد امكبوبر، سؼُٕزار فييدگبَٓ مشىبست ثب فمبلٕز دـييازْ مـًيد وفـي ي مـًيد سبئٕـد ديائـي محشسـف         -3

 . ميسجػ

 ثب مًظًق فمبلٕز يسبٔ  ديوـدٌ فـًق سـجك    4/5/90مًي   21438يلبٔز الزامبر سبزمبن دي وبمٍ رمبيٌ  -4

 :كٍ ربم 

دـييازْ ثـب يسـبٔ  ديوـدٌ فـًق سـجك ، مؽـبثق        أؼبد َيگًوٍ مىؽ ٍ ٔـب ثبوـد ثـٍ مىفـًي اوؼـبم لمسٕـبر        -1-4

دسشًيالمم  وحًٌ سمٕٕه صحيٕز مؤسهبر يسبٔ  فًق سـجك غٕيوفـبمٓ مصـًة رـًياْ امىٕـز كشـًي ثـٍ        

 .صًير مٓ دذٔيد 6/9/89ٌ ش مًي  /1504/6رمبيٌ 

يثـبد ي  مبٔسٓ فييدگبٌ ثٕه المسسـٓ مُي  70أؼبد َيگًوٍ مىؽ ٍ دييازْ يسبٔ  ديودٌ فًق سجك دي رمبق  -2-4

 .مبٔسٓ فييدگبَُبْ رٕياز ، اصيُبن ، مشُد ، سجئز ، ثىديلجبس ي ثًرُي ممىًق مٓ ثبرد 30

اوؼبم ديياز ثب يسبٔ  ديودٌ فًق سجك ييْ مىبؼق ديياز ممىًلٍ ، محـديدٌ، خـػ ، ايشٕـبؼٓ ، وفـبمٓ،      -3-4

 .بم َبْ صبديٌ الزامٓ اسزأكبئً ي ميبد وًس 2و بغ دي ػممٕز ي مهكًوٓ ي يلبٔز مىديػبر ظمٕمٍ رمبيٌ 

اوؼبم َيگًوٍ ديياز ثب يسبٔ  ديوـدٌ فـًق سـجك كـٍ فبقـد قبثسٕـز وـبيثيْ مـٓ ثبرـىد از قجٕـ  كبٔـز ،             -4-4

ثب كهت مؼًز ميثًؼٍ ي ثب محديدٔز َبْ لمسٕبسٓ سمٕٕه ردٌ ف ػ ... دبياگحٔدي ، دبيامًسًي، ًَادٕمبْ مدل ي

 .دي مىبؼق مشحص ردٌ امكبن دذٔي خًاَد ثًد

اوؼبم َي گًوٍ ديياز ثب يسبٔ  ديودٌ فًق سجك كٍ قبثسٕز وبيثيْ دايود مىًغ ثـٍ ايائـٍ ؼـيح دـييازْ ي      -5-4

 .كهت مؼًز ميثًؼٍ مٓ ثبرد
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 :(تَسظ اضخبظ)ضشاٗظ اختػبغٖ ٍسٍد ٍسبٗل پشًذُ فَق سجه  -62هبدُ 
 : مدايك ي ريأػ الزم 

 
 :ًَادٕمب ثٍ َمياٌ س بظبْ كشجٓ ي سكمٕ  فيم ديخًاسز يييد  -1

 Type Certification/ TCDS/ STC                : گًإَىبمٍ ؼيايٓ -2

  document equivalent / Export C.Of.A                  :گًإَىبمٍ صبديار  -3

 Certification  Basis                :مجىبْ صديي گًإَىبمٍ -4

 Flight Manual           :ييز ردٌكشبة لمسٕبر دييازْ ًَادٕمبثٍ  -5

 Maintenance Manual         : كشبة سممٕييوهُدايْ ميثًغ ثٍ ثدوٍ يمًسًي ًَادٕمب -6

 Technical Log (Airframe, Engine, Propellers)                           : كشبثچٍ ديع سًاثق دييازْ -7

 Bill of Sale                              (سىد اوش بل مبلكٕز)گًآَ خئد  -8

  Certificate of Non Registration & Complains                   گًآَ لدم طجز ي مدلٓ ي ٕ ٓ ي ي ًقٓ -9

 History Report                        سًاثق سبئحچٍ اْ -10
  
سًسػ كبيخبوٍ َـبْ ممشجـي ي دي    يسبٔ  ديودٌ اْ كٍ فبقد ٔك ٔب چىد مًيد از ثىدَبْ فًق مٓ ثبرىد ، يلٓ :1تجػشُ

كشًيَبْ ممشجي ؼيايٓ ي سبخشٍ ردٌ اود ثٍ سشحٕص دفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز ديياز سحز ريأػ ي محـديدٔز َـبْ   

 .خبي دس از ثييسٓ مؼًز دئبفز خًاَىد كيد

 ارحبي ي ٕ ٓ ٔب ي ـًقٓ كـٍ داياْ ومبٔىـدگٓ از كبيخبوـٍ سـبزودٌ يسـبٔ  ديوـدٌ فـًق سـجك َهـشىد           -2تجػشُ 

سًاوىد دس از سبئٕد يسبٔ  ديودٌ سًسػ دفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز ديياز مؼًز يييد يسٕسٍ ديودٌ مًيد وفي يا دئبفز  مٓ

 . ومبٔىد

دي صًير سبٕٔد يسٕسٍ ديودٌ از سًْ دفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز ديياز ، مش بظٓ ثٍ يزاير ثبزيگبوٓ ي دٔهـي   -3تجػشُ 

 . مميفٓ خًاَد رد ػٔيثیَبْ  سبزمبن

سبٕٔد وُبٔٓ يسٕسٍ ديودٌ ، مىًغ ثٍ ثبزيسٓ فٕزٔكٓ، ي ثييسٓ مدايك سًسػ كبيرىبسبن دفشـي مُىدسـٓ ي    -4ػشُ تج

 . قبثسٕز ديياز ٔب مىشحت ين مٓ ثبرد

مـٓ   T.Cاْ كٍ فبقد مديك دي صًير سشحٕص دفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز ديياز ثبزدٔد از كبيخبوٍ سبزودٌ  -5تجػشُ 

 . ودٌ الزامٓ ثًدٌ ي مش بظٓ ثبٔد ريأػ يويا فياَم ومبٔدػُز سإٔٔد يسٕسٍ ديثبرد، 
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دفشـي مُىدسـٓ ي قبثسٕـز دـيياز يا ثـٍ مىفـًي        ثيداي دس از يييد يسٕسٍ ديودٌ ثٍ گميكبر كشًي ثبٔـد  ثُيٌ -6تجػشُ 

ثدُٔٓ اسز مميفٓ مش بظٓ ثٍ گميكبر كشًي از ؼئق دفشي مُىدسـٓ ي قبثسٕـز دـيياز اوؼـبم     . سيخٕص مؽسك ومبٔد

 .خًاَد گيفز

 

 Advanced Ultra Lights    :غذٍس هجَص ٍسٍد ٍ پشٍاص ٍسبٗل پشًذُ فَق سجه پ٘طشفتِ  -63هبدُ 
 

ي وـًق ثُـيٌ ثـيدايْ داياْ     (Performance)صديي مؼًز يييد ي ديياز ثب يسبٔ  ديودٌ َبٔٓ كٍ ثٍ لحبؾ كبيئٓ 

ي ٔب ( Baggage)قبثسٕز ثبي اظبفٍ ثٍ لحبؾ گىؼبٔش فعبْسًاوبٔٓ ي ًَادٕمب َبئٓ كٍ خصًصٕبر ئژٌ َهشىد مبوىد 

ثٍ مىفًي يم  ثٕمبي، وصت محبزن مًاد اؼيب  يئـق ٔـب سمذبرـٓ ، قبثسٕـز اوؼـبم چشيئـزْ،        قبثسٕز وصت ثياوكبيد

ي سبثك دسشًيالمم  ئژٌ ي سصـمٕم دفشـي مُىدسـٓ     ، كٕسًگيم ثبرد 600ب يزن دبٕٔه سياز ثكبيأٓ ي سًاوبٔٓ اظبفٍ ثبي 

ي ًَادٕمـب  . قبثسٕز ديياز سحز ريأػ خبي ي ثياسبس وًق كبيثيْ يسٕسٍ ديودٌ ي ممٕبيَبْ ؼيايٓ ين خًاَد ثـًد 

 :ثبٔهشٓ محديدٔز َبْ یٔ  يا يلبٔز ومبٔد
-Max. Stall speed 52 mph (45 knots) 

- Max. Two seats 

- Max. Continues power 138 mph (120 knots) 

- fixed Undercarriage 

- Unpressurized cabin 

- Single propeller engine (non-turbine engine) 

 

ٓ       -1 تجػشُ ي گذياوـدن   UL-CPLگًإَىبمـٍ  ومبٔىـد دارـشه    ػُز خسجبوبوٓ كٍ ثـب أىهًوـٍ يسـبٔ  ديوـدٌ دـيياز مـ

 . ثبرد سبلز ديياز الزامٓ مٓ 350يمًزرُبْ  ميثًؼٍ ثب يداق  
 

ايلٍٕ ي َيگًوٍ مؼًز از سًْ دفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز ديياز الزم اسز ثُيٌ ثـيدايان  ػُز صديي مًاف ز  -2تجػشُ 

 .َزٔىٍ َبْ مًيد وفييا مؽبثق سميفٍ ديداخز ومبٔىد
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 ثخص پٌجن

 
ّبٕ  ّبٕ آهَصضٖ ٍ ضشاٗظ غذٍس گَاٌّ٘بهِ دٍسُ

 فٌٖ ٍ ػول٘بتٖ ٍسبٗل پشًذُ فَق سجه 
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ثب ٍسبٗل پشًذُ  فاَق ساجه ٍ ضاشاٗظ غاذٍس     ( ػلوٖ ٍ ػولٖ)ّبٕ آهَصضٖ پشٍاص  دٍسُ -64هبدُ 

 ( :ّب حذالل)ّبٕ خلجبًٖ ٍ هشث٘گشٕ ٍ فٌٖ  گَاٌّ٘بهِ

َبْ يمًزرٓ لسمٓ ي لمسٓ ميثًغ ثٍ َي دييٌ يا مؽبثق  كسٍٕ مًسهبر يمًزرٓ مًـف َهشىد دييٌ

كٍ مًيد سإٔٔد دفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز ديياز قياي گيفشٍ  (T.P.M)َبْ يمًزرٓ  مىديػبر ديدسشًيالمم 

 . َبْ یٔ  كمشي ثبرد َب وجبٔد از يداق  أه دييٌ. ثيگزاي ومبٔىد

 Ultra Light Private Pilot License :گَاٌّ٘بهِ خلجبًٖ ضخػٖ َّاپ٘وبٕ فَق سجه  -1ثٌذ 

              .                      ثبل طبثز، ثبلهيد، كبٔز مًسًيداي     
 :ضشاٗظ غذٍس گَاٌّ٘بهِ  ( الف

 .داياْ يداق  سه مؼبز – 1 -1

 .يد اق  دٔذسم مشًسؽٍ  داياْ  -2

 .Specialي دي يدٌ  صحيٕز دزركٓيداق  داياْ  – 2

 .گذياودن دييِ يمًزش سئًيْ – 3

 .داياْ يداق  سؼيثٍ دييازْ – 4

 .داياْ مُبير دييازْ مًيد وٕبز – 5

 .سإٔٔدٍٔ يياسز -6

 .دايا ثًدن صحيٕز دزركٓ َي دىغ سبل: توذٗذ گَاٌّ٘بهِغذٍس ٍ ضشاٗظ  ( ة

ي دي صـًير  افيادْ كٍ فبقد دٔذسم مشًسؽٍ ثبرىد، ثب سشحٕص كبيرىبس مىشحت دفشي مُىدسـٓ ي قبثسٕـز دـيياز    : تجػشُ

 .قبدي ثٍ دئبفز أه گًإَىبمٍ مٓ ثبرىدسإٔٔد سؽح لسمٓ فيد 

 :سي  -1

 .سبل ثبرد  18سه مش بظٓ مٓ ثبٔهز 

 :غالح٘ت پضضىٖ  -2

 .قياي گٕيد Specialمش بظٓ مٓ ثبٔهز سحز ممبٔىبر دزركٓ ًَأٓ سبزمبن دي يدٌ 

 :آهَصش تئَسٕ  – 3

ْ  60مش بظٓ مٓ ثبٔهز يداق   (3-1  سبلز يمًزش سئًيْ الزم ربم  مًايد یٔ  يا دي مًسهبر يمًزش سئـًي

 .گذياودٌ ثبرىد دفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز دييازٕد أٔسمًيد 

 :                                                                                                         ربم   قًاوٕه ًَأٓ (3-2

 .دسشًيالممسُب ي م ييار ًَأٓ ًَادٕمبْ فًق سجك يئٕه وبمٍ ،
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 Air Law           م ييار ًَأٓ

  Aircraft General Knowledge     .ًَادٕمب اؼحلبر لمًمٓ دي مًيد

  Meteorology               .ًَارىب سٓ

  General Aeronautics          : اؼحلبر لمًمٓ ًَاوًيدْ
 Flight Operation Procedure        دسشًيالممسُبْ لمسٕبسٓ ديياز 

 Human Factor         .ي قدير سصمٕم گٕيْ لًام  اوهبوٓ

 Principles of Flight             اصًل ديياز 

 Radio Telephony                 .يادًٔ سسيىٓ

ثـب   ٔـب مىشحـت ين   دفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز دـيياز  دس از اسمبم دييٌ يمًزرٓ سًسػ ،كٍمًف ٕز دي يزمًن سئًيْ

 .مٓ رًد   ثيگزاي %70كهت يداق  وميِ 

 .ٍ خسجبوٓ از سبزمبن َهشىد مسزم ثٍ گذياودن دييٌ فًق ومٓ ثبرىدمش بظٕبوٓ كٍ داياْ گًإَىبم: سجصيٌ

  Experience of Flight                        .                                           تجشثٔ پشٍاصٕ  – 4
رـبم   سـبلز ي   40ك  سبلبر دييازْ ثي ييْ وًق ًَادٕمبْ فًق سجك مًيد س بظب مـٓ ثبٔهـز يـداق     مؼمًق 

 .مًايد یٔ  ثبرد

 .سبلز 25يداق  ( Dual Local)ديياز دي فيمبوٍ محسٓ ( 4-1

 .سبلز  15يداق  ( Solo Local)ديياز مهش   محسٓ ( 4-2

اوؼـبم   IRسبلز ديياز ديفيمبوٍ مٓ سًاود ثصًير ديياز مصىًلٓ ثـب دسـشهبٌ سًسـػ اسـشبد داياْ ئشٕىـگ       5 : 1تجػشُ

 .گيدد

ثـب ًَادٕمـبْ فـًق    سـبلز دـيياز    10از سبزمبن َهشىد ثب اوؼبم يـداق   ( PPL)مش بظٕبوٓ كٍ داياْ گًإَىبمٍ  :2تجػشُ 

 .هي مٓ ومبٔدٕسجك يا م

 

                                                                                 :هْبست پشٍاصٕ  – 5
مُبير دييازْ مش بظٓ مٓ ثبٔهز دس از گذياوـدن كسٕـّ ميايـ  سئـًيْ ، دزرـكٓ ي دـييازْ دي دـيياز         -الف 

 .ثي ييْ وًق ًَادٕمبْ ميثًؼٍ سأئٕد گيدد( Designee) گييٌيزمبٔشٓ سًسػ ممسم خسجبن مىشحت 
 

 .ثبرد مهئًلٕز اوؼبم مياي  يمًزش ي مُبير دييازْ ثٍ لُدِ مؤسهبر يمًزش دَىدٌ مٓ :تجػشُ 
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  Privileges                                                                                        :اخت٘بسات  – 6
ي سبٔي م ييار مىديع دي أه يئـٕه وبمـٍ ف ـػ دي     VFRدايودٌ أه گًإَىبمٍ مؼبز اسز  ثب اسشيبدٌ از م ييار  -1

 .ديياز ومبٔد  (Local Only) محديدٌ محسٓ فييدگبٌ

مٓ ثبرد كٍ يد اقـ  مؼمـًق سـبلبر     (ثدين اخذ ثُب)دايودٌ أه گًإَىبمٍ زمبوٓ مؼبز ثٍ يم  يمياٌ سيئحٓ  -2

 5الزم ثـذكي اسـز    . سبلز كٍ ثٍ سبٕٔد مًسهٍ يمًزش دَىدٌ يسٕدٌ ثبرـد   80ديياز مش بظٓ دي َمبن فييدگبٌ ثٍ 

 .م  َمياٌ ثب ممسم ثبرد سبلز از مؼمًق ك  دييازَب مٕجبٔهز يمًزش ي

دايودٌ أه گًإَىبمٍ زمبوٓ مؼبز ثٍ اوؼبم ديياز خبيع از محديٌ محسٓ  فييدگبٌ يَمچىٕه ديياز وبيثيْ خًاَـد   -3

 :ثًد كٍ مًايد یٔ  يا سحز وفي مًسهٍ مؼبز اوؼبم دادٌ ثبرد 

وبسٕكبل مبٔ  ثـب يـداق  ٔـك وشهـز      150سبلز دييازديفيمبوٍ وبيثيْ ثب ممسم ؼٓ مهبفز يداق   15يداق  ( 1-3

 .يثيخبسز

وشهـز   1وبسٕكـبل مبٔـ  يـداق     150ثصًير وبيثيْ ثب مهبفز يـداق    (Solo)سبلز دييازمهش    5 يداق ( 2-3

 .يثيخبسز

 .سبلز  60گذياودن دييٌ سكمٕسٓ سئًيْ دييازوبيثيْ،ًَارىبسٓ يمكبلمبر يادًٔٔٓ يداق (3-3

ــب اخ UL-PPLصــديي گًإَىبمــٍ  (4-3 ــٍ مًف ٕــز مش بظــٓ دي يزمــبٔش   ث ــبيثيْ مىــًغ ث ــيياز و ــبيار اوؼــبم د شٕ

 .خًاَد ثًد دفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز دييازمىشحت يمًف ٕز دي يزمًن لسمٓ سًسػ  دييازوبيثيْ سًسػ ممسم خسجبن

 
 )ثبل ثبثت ،ثبلگشد ،وبٗت هَتَسداس )ثب َّاپ٘وبٕ فَق سجه تفشٗحٖ حول ّوشاُ گَاٌّ٘بهِ خلجبًٖ  -2ثٌذ 

)UL Observer Carrying License) (UL-CPL) 

 :ضشاٗظ غذٍس گَاٌّ٘بهِ  ( الف 

 .داياْ يداق  سه مؼبز -1
 .داياْ صحيٕز دزركٓ -2
 .ثب اخشٕبيار وبيثيْ ثي ييْ وًق ًَادٕمبْ مًيد س بظب( UL. PPL)داياْ گًإَىبمٍ   -3

 . يمًزش سئًيْ  -4

 ( .م ييار ًَادٕمبئٓيرىبئٓ ثب زثبن اوهسٕهٓ ي )يد اق  داياْ دٔذسم مشًسؽٍ   -5

 .داياْ يداق  سؼيثّ دييازْ  -6

 .داياْ مُبير دييازْ مًيد وٕبز -7

 .اخذ سإٔٔدٍٔ يياسز -8
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 .دفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز ديياز ٔب مىشحت ينيزمًن كشجٓ سًسػ  -9
 

  :سي – 1

 .سبل ثبرد 18سه مش بظٓ 

 : غالح٘ت پضضىٖ  – 2

مًيد سإٔٔد سبزمبن گيفشٍ مًفق ثٍ ايياز ريأػ الزم  Specialمش بظٓ مٓ ثبٔهز سحز ممبٔىبر دزركٓ ًَأٓ دي يدٌ 

 . گيدد 

مش بظٕبوٓ كٍ ثٍ مىفًي كهت دييمد ثب أه مؼًز اقدام ومبٔىد ثبٔد سحز وفي مؤسهـبر مؼـبز قـياي گٕيوـد ي صـحيٕز      

 .ثبرد IIدزركٓ از وًق كحس 

 :آهَصش تئَسٕ  -3

                                                                                       .سبلز دييٌ سئًيْ يا مؽبثق مًظًلبر یٔ  ثب مًف ٕز ثهذياود 60مش بظٓ ثبٔد يداق   

 Air Law                         م ييار ًَأٓ 

 Aircraft General Knowledge                                         .اؼحلبر لمًمٓ دي مًيد ًَادٕمب

  Meteorology                   .                                                                                                      ًَارىبسٓ

 General Legislations                 م ييار ًَادٕمبئٓ                                                                             
 Flight Operation Procedure                  .                                             دسشًيالممسُبْ لمسٕبسٓ ديياز 

 Human Factor                     .گٕيْقدير سصمٕم  ي اوهبوٓلًام  

 Principles of Flight              . اصًل ديياز 

  Radio Telephony                 .يادًٔ سسيىٓ

  Navigation            .يادًٔٔٓ ي الكشييوٕك –يرىبٔٓ ثب دسشهبَُبْ كمك وبيثيْ : وبيثيْ 

ثـب كهـت   ٔـب مىشحـت ين    دفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز ديياز دس از اسمبم دييٌ يمًزرٓ سًسػ ،كٍسئًيْمًف ٕز دي يزمًن 

 .مٓ رًد  ثيگزاي %70يداق  وميِ 

 

      مش بظٕبوٓ كٍ داياْ گًإَىبمٍ خسجـبوٓ ثـب ًَادٕمـب ي َسٕكـًدشي از سـبزمبن َهـشىد مسـزم ثـٍ گذياوـدن دييٌ فـًق            :تجػشُ

 .ومٓ ثبرىد
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  Flight Experience                                    :                                                  تجشثٔ پشٍاصٕ -4

سبلز ي ربم  مـًايد   150مؼمًق ك  سبلبر دييازْ ثي ييْ وًق ًَادٕمبْ فًق سجك مًيد س بظب مٓ ثبٔهز يداق  

 .ثب اخشٕبيار وبيثيْ الزامٓ اسز UL-PPLايائٍ گًإَىبمٍ  سبلز ديياز ثب 80يداق  .  یٔ  ثبرد

 .سبلز ين يمًزش يم  َمياٌ ثبرد 10كٍ يد اق  (Local)سبلز يمًزش ديفيمبوٍ  25

 .وبسٕكبل مبٔ  ييداق  ٔك وشهز ي ثيخبسز  200ثب مهبفز يداق   سبلز يمًزش ديفيمبوٍ وبيثيْ 25يداق  

وبسٕكـبل مبٔـ  ثـب     200ٔب مهش   ثب مهبفز يـداق   ( Pilot In command)سبلز ديياز ثمىًان خسجبن فيمبودٌ 20يداق  

 .ٔك وشهز ي ثيخبسز

اوؼـبم   IRسبلز ديياز ديفيمبوٍ مٓ سًاود ثصًير ديياز مصىًلٓ ثـب دسـشهبٌ سًسـػ اسـشبد داياْ ئشٕىـگ       5 :1تجػشُ 

 .گيدد

سبلز ديياز  10هشىد مسزم ثٍ اوؼبم ًَادٕمب ٔب َسٕكًدشي سجك از سبزمبن َ CPLمش بظٕبوٓ كٍ داياْ گًإَىبمٍ  :2تجػشُ 

 .ثبرىدمٓ ثب ًَادٕمبْ مًيد وفي 

  :هْبست پشٍاصٕ – 5
سًسػ ممسـم خسجـبن    ٓمُبير دييازْ مش بظٓ مٓ ثبٔهز دس از گذياودن كسٍٕ مياي  دزركٓ ي دي ديياز يزمبٔش( الف

 .يْ وًق ًَادٕمبْ مًيد س بظب سأئٕد گيددثي ي( UL- Designee)مىشحت سبزمبن 

 .مهئًلٕز اوؼبم مياي  يمًزرُبْ دييازْ ي مُبير دييازْ ثي لُدِ مؤسهٍ يمًزش دَىدٌ مٓ ثبرد: سجصيٌ 

  Privileges                               : اخت٘بسات -6

  دايودِ أه گًإَىبمٍ مؼبز اسز ثٍ لىًان خسجبن وًق ًَادٕمبٔٓ كٍ ثي ييْ ين مُبير دييازْ يْ ثٍ اطجبر يسٕدٌ اسز

 .ي سبٔي م ييار أه يئٕه وبمٍ اقدام ثٍ يم  مهبفي ومبٔد  VFRسحز وفي مؤسهبر مؼبز ثب اسشيبدٌ از م ييار

  UL-IP (Ultra Light Instructor Pilot)                 :گَاٌّ٘بهِ هؼلن خلجبًٖ فَق سجه -3ثٌذ 

 .داياْ يداق  سه مؼبز -1

 .داياْ صحيٕز دزركٓ -2

 .ثي ييْ وًق ًَادٕمبْ مًيد س بظب UL-CPLداياْ گًإَىبمٍ  -3

 .ًَادٕمبْ سجك PPLايائٍ گًإَىبمٍ -4

 .گذياودن دييِ يمًزرٓ سئًيْ ربم  اصًل ًَاوًيدْ ي زثبن اوهسٕهٓ -5

 .داياْ مُبير دييازْ مًيد وٕبز -6

 .يداق  داياْ دٔذسم مشًسؽٍ -7

 .اخذ سإٔٔدٍٔ يياسز -8
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 :سي  -1

 .سبل سمبم ثبرد 22مش بظٓ مٓ ثبٔهز سه 

 : غالح٘ت پضضىٖ -2

 (IIكحس . )مش بظٓ مٓ ثبٔهز سحز ممبٔىبر دزركٓ ًَأٓ مًيد سإٔٔد سبزمبن  قياي گٕيد

 :آهَصش تئَسٕ  -4

 .سبلز يمًزش سئًيْ ربم  مًايد یٔ  يا دي مؤسهبر يمًزش گذياودٌ ثبرد 60مش بظٓ مٕجبٔهز يداق  

  Techniques of Applied instruction                ييش سدئس -4-1

  Assessment of student performance            ايزٔبثٓ كبيأٓ َىيػً  -4-2

 The learning process                ييود فياگٕيْ -4-3

 Student evaluation and testing, training philosophies:       فسهيٍ ايزٔبثٓ ،يزمًن ي يمًزش َىيػً -4-4

  Training Programme Development                         :سًسمٍ ثيوبمٍ يمًزش 4-5

 Lesson planning                  :ثيوبمٍ ئزْ ديسٓ 4-6

 Classroom instructional techniques                 :سكىٕكُبْ ممسمٓ دي كحس 4-7

 Analysis and correction of student error      :َىيػً ثييسٓ يسصحٕح خؽبَبْ 4-8

  Human performance and limitation               :كبيأٓ ي محديدٔشُبْ اوهبوٓ 4-9

 Simulating system failure        :ومبٔش وصت ي ٔب لدم كبيئٓ سٕهشمُبْ ًَادٕمب 4-10

ٔب مىشحـت   دفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز دييازسمبم دييٌ يمًزرٓ مًيد سبئٕد مًف ٕز دي يزمًن سئًيْ اْ كٍ دس از ا 4-11

 % .80 ثيگزاي مٕشًد ثب كهت يداق  وميِ ين

 

مش بظٕبوٓ كٍ داياْ گًإَىبمّ ممسم خسجبوٓ سجك مًيد سبئٕد دفشيگًإَىبمٍ َب مٓ ثبرىد وٕبز ثـٍ گذياوـدن دييٌ     :تجػشُ 

 .فًق ومٓ ثبرىد

 

 :تجشثِ پشٍاصٕ –5
سـبلز   250مؼمًق ك  سبلبر دييازْ ثي ييْ وًق ًَادٕمبْ فًق سجك مًيد س بظـب مـٓ ثبٔهـز يـداق       5-1

 .ثبرد
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كـٍ  . سبلز يمًزش ديياز ازصىدلٓ ممسم ًَادٕمبْ فًق سجك مًيد س بظـب ثـب اسـشبد ثبرـد     50يداق  داياْ  5-2

 .ثبرد( وبسٕكبل مبٔ  200يداق  )سبلز ين وبيثيْ  20يداق  

 بظٕبوٓ كٍ داياْ گًإَىبمّ ممسم خسجبوٓ سجك مًيد سبئٕد دفشيگًإَىبمٍ َب مـٓ ثبرـىد سىُـب مسـزم ثـٍ      مش  :سجصيٌ  5

سبلز ديياز دي صىدلٓ ممسم ثب اسشبد ي مًف ٕز دي سهز دييازْ سًسػ خسجبن مىشحت مٓ ثبرـىد، مىـًغ    10اوؼبم 

سـبلز   20أه صًير مٓ ثبٔهـز يـداق    ديغٕي. ثٍ أىكٍ گًإَىبمٍ ممسم خسجبوٓ سجك مذكًي داياْ الشجبي ثبرد

 .دي صىدلٓ ممسم ثب اسشبد ديياز ومبٔد

 
                                                                                       :هْبست پشٍاصٕ -6

سًسػ ممسم خسجـبن  مُبير دييازْ مش بظٓ مٓ ثبٔهز دس از گذياودن كسّٕ مياي  سئًيْ ،دزركٓ ي ديياز يزمبٔشٓ 

 .مىشحت سبزمبن ثي ييْ وًق ًَادٕمبْ مًيد س بظب سإٔٔد گيدد

  مـٓ ثبٔهـز سـب سـ ف     دفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز ديياز Designeeسًسػ مش بظٕبن ممسم خسجبوٓ دس از سهز  :اخت٘بسات 

ايش ي سإٔٔـد دفشـي   سبلز ف ػ َىيػًٔبن مهش   ردٌ يا دي مىؽ ٍ سحز يمًزش ديياز قـيايدادٌ ي دـس از ايائـٍ گـز     90

 .مُىدسٓ ي قبثسٕز ديياز مٓ سًاود كسٍٕ َىيػًٔبن يا سحز يمًزش ديياز قياي دَد

 
 ( UL-Check Pilot)       گَاٌّ٘بهِ هؼلن خلجبى آصهبٗطگش -4ثٌذ 

 :گَاٌّ٘بهِضشاٗظ غذٍس ( الف 

سـبلز   700داياْ گًإَىبمّ ممسم خسجبوٓ وًق ًَادٕمبْ مًيد س بظب ثًدٌ ي مؼمًق سبلبر دييازْ اي وجبٔد كمشي از 

 . ثبرد
 

 : هْبست پشٍاصٕ -ة

مياي  يزمًن سئًيْ ، دزركٓ ي دـييازْ سًسـػ ممسـم خسجـبن مىشحـت        مش بظٓ مٓ ثبٔهز دس از گذياودن كسّٕ

 .ثي ييْ وًق ًَادٕمبْ مًيد س بظب سهز ردٌ يمًيدسبٕٔد ياقك گيدد( Designee ) دفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز ديياز

 

  :اخت٘بسات  -ج

مؼبز مٓ ثبرد َىيػًٔبن خسجبوٓ يا ثياْ اوؼبم دييازَـبْ مهـش   ي    UL. Check Pilot))ممسم خسجبن يزمبٔشهي 

 . چكُبْ دٕشيفز مًيد يزمبٔش قياي دَد
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  (UL–Test Pilot)      گَاٌّ٘بهِ خلجبى آصهبٗطگش  -5ثٌذ 

 :ضشاٗظ غذٍس گَاٌّ٘بهِ( الف

 .سبلز ثبرد1000داياْ گًإَىبمٍ خسجبوٓ وًق ًَادٕمبْ مًيد س بظب ثًدٌ ي مؼمًق سبلبر دييازْ اي وجبٔد كمشي از  -1
 

      ســبلز سئــًيْ از دييس مُىدســٓ ســبزٌ           100مــٓ ثبٔهــز ( UL-Test Pilot)خسجــبن يزمبٔشــهي ًَادٕمــب  :1تجػااشُ 

(Loadings )    ي ئييدٔىبمٕك ًَادٕمبَب يا زٔي وفي مياكز لسمٓ ٔب گييٌ لسمٓ سـبزودگبن ًَادٕمبَـبْ داياْ مؼـًز از

 .سبزمبن ثصًير كحسٕك گذياودٌ ثبرد

خسجبن يزمبٔشهي ًَادٕمب مٓ ثبٔهز مياي  سهز ًَادٕمب يا ثصـًير سئـًيْ ي لمسـٓ دـيياز زٔـي وفـي خسجـبن         :2تجػشُ 

 .سبلز يمًزش دٔدٌ ي سبٕٔدٍٔ دئبفز ومبٔد 20يزمبٔشهي داياْ گًإَىبمٍ از سبزمبن ثٍ اسشمداد 
 

  Privileges                                                                                                  :اخت٘بسات  ( ة 
 .ديياز يزمبٔش ومبٔد Testز ف ػ مؼبز مٓ ثبرد ًَادٕمبَب يا ػُ (UL. Test Pilot)خسجبن يزمبٔشهي 

 
 (UL-CAO Designee)    :  گَاٌّ٘بهِ هؼلن خلجبى هٌتخت دفتش هٌْذسٖ ٍ لبثل٘ت پشٍاص -6ثٌذ 
                                          :ضشاٗظ غذٍس گَاٌّ٘بهِ( الف

 .ثبرد( (UL- Test Pilotي (UL-Check Pilot)داياْ ريأػ يمؼًز 

سبلز از ين  500سبلز ديياز ثب اوًاق ًَادٕمبَبْ فًق سجك ي سجك ثبرد ، مىًغ ثٍ أىكٍ يداق   1500داياْ يداق  

 .ثبردمًيد وفي ثب يسبٔ  فًق سجك 

 Privileges                  :خت٘بسات ا( ة

 .اسبسٕد ي اوًاق ًَادٕمبَبْ فًق سجككسٍٕ يزمبٔشبر دييازْ از خسجبوبن ،  اوؼبم

 

 (.وبٗت ،پبساگالٗذس ٍ پبساهَتَس)ضشاٗظ غذٍس گَاٌّ٘بهٔ پشٍاص ثب ٍسبٗل پشًذٓ فَق سجه   -7ثٌذ

صـــديي گًإَىبمـــٍ        سحـــز وفـــبير ميثـــٓ دـــيياز ، ( مشـــيْ 40)ســـًيسٓ دييازثسىـــد  15اوؼـــبم  يـــداق   1-1

 .دفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز دييازسًسػ يمًزرهبَُبْ مًيد سبٕٔد   (Beginner)م دمبسٓ

 (Intermediate)سًيسٓ دييازثسىد سحز وفبير ميثٓ ديياز ، صـديي گًإَىبمـٍ مشًسـؽٍ     50اوؼبم  يداق    1-2

 .دفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز دييازسًسػ يمًزرهبَُبْ مًيد سبٕٔد 

 (Advanced)سًيسٓ دييازثسىد سحـز وفـبير ميثـٓ دـيياز ، صـديي گًإَىبمـٍ دٕشـيفشٍ         80وؼبم  يداق  ا 1-3 

 .دفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز دييازسًسػ يمًزرهبَُبْ مًيد سبٕٔد 
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 شرايط اختصاصي

 :پبساگالٗذس
سحـــز وفـــبير ميثـــٓ دـــيياز ، صـــديي گًإَىبمـــٍ        (  مشـــيْ 40)ســـًيسٓ دييازثسىـــد  10اوؼـــبم  يـــداق   1-1

 .دفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز دييازسًسػ يمًزرهبَُبْ مًيد سبٕٔد   (Beginner)م دمبسٓ

 (Intermediate)سًيسٓ دييازثسىد سحز وفبير ميثٓ ديياز ، صديي گًإَىبمٍ مشًسؽٍ  100اوؼبم  يداق    1-2

 .سًسػ يمًزرهبَُبْ مًيد سبٕٔد دفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز ديياز

 (Advanced)سىد سحز وفبير ميثـٓ دـيياز ، صـديي گًإَىبمـٍ دٕشـيفشٍ      سًيسٓ دييازث 250اوؼبم  يداق   1-3 

 .سًسػ يمًزرهبَُبْ مًيد سبٕٔد دفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز ديياز

 :پبسا هَتَس 
 .مًيد سبٕٔد دفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز ديياز (Intermediate)ايائٍ گًإَىبمٍ مشًسؽٍ دبياگحٔدي -1
وفبير ميثٓ ديياز ، صديي گًإَىبمٍ سًسػ يمًزرهبَُبْ مًيد سبٕٔد سبلز ديياز سحز  20اوؼبم  يداق    1-2

 .دفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز ديياز
 

 (:وبٗت ،پبساگالٗذس ٍ پبساهَتَس)ضشاٗظ غذٍس گَاٌّ٘بهٔ هشثٖ پشٍاص ثب ٍسبٗل پشًذُ فَق سجه ( الف

 (كبٔز ،دبياگحٔدي ي دبيامًسًي)ثب يسبٔ  ديودٌ فًق سجك   (Advanced)دٕشيفشٍ  داياْ گًإَىبمّ ديياز 1-1

سبلز ايائٍ ديياز ثب يسبٔ  ديودٌ فًق سجك مًيد س بظب ثمىًان كمك ميثٓ سحز وفـبير   100اوؼبم يداق   1-2

 .يمًزرهبَُبْ مًيد سبٕٔد سبزمبن 

دفشـي مُىدسـٓ ي قبثسٕـز     سبلز دي مياكز يمًزرٓ مـًيد سبئٕـد   100گذياودن دييِ يمًزش سئًيْ ثٍ مدر  1-3

 :ديياز ربم  مًايد یٔ  

 .اؼحلبر لمًمٓ دي مًيد يسٕسٍ ديودٌ مًيد وفي ي يرىبئٓ ثب م ييار ًَادٕمبئٓ ي دارشه مُبير دي زثبن اوهسٕهٓ 1-4

 .كبيئٓ ي ثيوبمٍ ئزْ  1-5

 .كبيأٓ ي محديدٔشُبْ دييازْ 1-6

 .كبيأٓ ي محديدٔشُبْ اوهبوٓ  1-7

 .ًَارىبسٓ 1-8

 .x-countryديياز فيا مىؽ ٍ اْ  1-9

 .دسشًيالممسُبْ لمسٕبسٓ 1-10

 .اصًل ديياز 1-11

 .ايسجبؼبر يادًٔٔٓ 1-12
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 شرايط اختصاصي

 .دييس سحصصٓ ميثًغ ثٍ يسٕسّ مًيد وفي 1-13

 .كشبة ي ػزيار ميثًغ ثٍ يسٕسّ مًيد وفي 1-14

 .م ييار ًَاوًيدْ ي يرىبٔٓ ثب ين 1-15

دي يزمًن سئًيْ كٍ دس از اسمبم دييِ يمًزرٓ مًيد سبئٕـد دفشـي مُىدسـٓ ي قبثسٕـز      مش بظٓ مٓ ثبٔهز: سجصيٌ 

 .رًد%  75يداق  يبئز وميٌ .ديياز ي ٔب سًسػ مىشحت دفشي ثيگزاي مٓ رًد 

  :هْبست پشٍاصٕ
ّ ( Designee)مش بظٓ مٓ ثبٔهز سًسػ ميثٓ مىشحت دفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز ديياز  ديوـدِ مـًيد    ثي ييْ وًق يسـٕس

 .س بظب ؼٓ ديياز يزمبٔشٓ ثياثي چك لٕهشُبْ ميثًؼٍ ثٍ اطجبر ثيسد

 :غالح٘ت پضضىٖ 
  .ثبرد Specialمش بظٓ مٓ ثبٔهز داياْ مدٔكبل دي يدٌ 

 .ايائٍ يمًزش ديياز ثب يسبٔ  ديودِ فًق سجك كٍ مُبير دييازْ ين ثي ييْ يوُب ثٍ اطجبر يسٕدٌ ثبرد: اخشٕبيار  -2
 

وبٗات،  )جْت ٍس٘لٔ پشًاذُ فاَق ساجه    ( Designee)گَاٌّ٘بهِ هشثٖ پشٍاص هٌتخت ضشاٗظ غذٍس  ( ة

 ( پبساگالٗذس ٍ پبساهَتَس

 (.كبٔز ،دبياگحٔدي ي دبيامًسًي)دايا ثًدن گًإَىبمّ ميثٓ ديياز ثب يسبٔ  ديودٌ فًق سجك  1-1

 . سبل سؼيثّ ميثٕهيْ ثي ييْ يسبٔ  ديودٌ مًيد وفي 2يداق   1-2

 .سبلز سؼيثّ دييازْ 300يداق   1-3

 اخذ سإٔٔدٍٔ يياسز 1-4

 

  :هْبست پشٍاصٕ
دفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز ديياز سبزمبن ثي ييْ وًق يسٕسّ ديوـدِ مـًيد س بظـب    مىشحت مش بظٓ مٓ ثبٔهز سًسػ ميثٓ 

 .ؼٓ ديياز يزمبٔشٓ ثياثي چك لٕهز ثٍ اطجبر ثيسد

از اخشٕـبيار دفشـي   ( ٔـز ،دبياگحٔـدي ي دـبيامًسًي   كب)اوشحبة ميثٓ ديياز مىشحت ػُز يسـبٔ  ديوـدٌ فـًق سـجك     

 .مُىدسٓ ي قبثسٕز ديياز مٓ ثبرد

 

  :اخت٘بسات 
 .اوؼبم چك دييازْ مش بظٕبن گًإَىبمّ ديياز ثب يسبٔ  ديودٌ فًق سجك ميثًؼٍ 
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 شرايط اختصاصي

 :ضشاٗظ غذٍس گَاٌّ٘بهٔ هشثٖ آهَصش چتش ثبصٕ( ج

ربم  مًايد یٔ  دي مؤسهبر يمًزرٓ مًيد سبٕٔـد دفشـي   سبلز  120گذياودن دييِ يمًزش سئًيْ ثٍ مدر  -1

 :مُىدسٓ ي قبثسٕز ديياز

 . كبيأٓ ي ثيوبمٍ ئزْ 1-2

 .اؼحلبر لمًمٓ دي مًيد ديش ثب چشي  1-3

 .كبيأٓ ي محديدٔشُبْ ديش 1-4

 .كبيأٓ ي محديدٔشُبْ اوهبوٓ 1-5

 .ًَارىبسٓ 1-6

 . اصًل ديش 1-7

 .دسشًيالممسُبْ لمسٕبسٓ 1-8

 .دييس سحصصٓ  1-9

 .سئًيْ مبوًيَب 1-10

 .رىبخز سؼُٕزار  1-11

 .م ييار ًَاوًيدْ ي مُبير دي زثبن اوهسٕهٓ  1-12

 .سممٕيار ي ثهشٍ ثىدْ 1-13

 تجشثِ پشٍاصٕ( د

 يزاد ديش ثب چشيَبْ س ًغ 300داياْ يداق  

  :هْبست پشش( ّا
دـيش دفشـي مُىدسـٓ ي    مىشحـت  مًيد سإٔٔـد ميثـٓ    مش بظٓ مٓ ثبٔهز ؼٓ ديش يزمبٔشٓ ي ثياثي چك لٕهشُبْ 

 .قبثسٕز ديياز سبزمبن قياي گٕيد 

 :غالح٘ت پضضىٖ

 . ثٍ اطجبر ثيسد سبزمبن( Specialكحس )مش بظٓ مٓ ثبٔهز ؼٓ اوؼبم ممبٔىبر دزركٓ  

 .ز وفبير مؤسهبر مؼبز يمًزش ديش َىيػًٔبن چشي ثبزْ سح :اخت٘بسات 

       Designee : ضشاٗظ غذٍس گَاٌّ٘بهٔ هشثٖ هٌتخت آهَصش چتش ثبصٕ دفتش هٌْذسٖ ٍ لبثل٘ت پشٍاص( ٍ
 .داياْ گًإَىبمّ ميثٓ يمًزش چشيثبزْ مًيد سإٔٔد دفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز ديياز  -1

 .سبل  2فمبلٕز يمًزش چشي ثبزْ ثٍ مدر يداق    -2
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 شرايط اختصاصي

 .ديش چشي ثبزْ س ًغ يزاد 500اوؼبم يداق    -3

 .اوشحبة ميثٓ يمًزش چشيثبزْ مىشحت ثب دفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز ديياز مٓ ثبرد -4

 :اخت٘بسات 
 .مؼبز ثٍ چك َىيػًٔبن ي ميثٕبن يمًزش چشي ثبزْ وٕز مٓ ثبرد 

 .مؤسهبر يمًزش مًيد سإٔٔد دفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز ديياز مؼبز ثٍ صديي گًإَىبمٍ ثياْ َىيػًٔبن خًد مٕجبرىد :تجػشُ 
 

 :ضشاٗظ اخز گَاٌّ٘بهٔ هشث٘گشٕ سبخت ٍ پشٍاص َّاپ٘وبّبٕ هذل ٍ سادَٗ وٌتشل ( ح

 . دايودگبن گًإَىبمٍ َبْ مدل از مياكز يمًزش مًيد سإٔٔد دفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز ديياز ي ٔب خبيع از كشًي( 1-1

 .سًاوبٔٓ سبخز ي ديياز ًَادٕمبَبْ مدل ي يادًٔ كىشيل ثٍ سإٔٔد كبيرىبسبن دفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز ديياز( 1-2

 : قبثسٕز ديياز دي مياكز يمًزش مًيد سإٔٔد ربم  مًايد یٔ  گذياودن دييِ يمًزش مًيد سإٔٔد دفشي مُىدسٓ ي  (1-3

 م ييار ًَادٕمبئٓ( 1-4

 زثبن اوهسٕهٓ( 1-5

 .ئييدٔىبمٕك ( 1-6

 .كبيأٓ (  1-7

 .يالر دقٕق( 1-8

 .ًَارىبسٓ ( 1-9

 .م ييار ًَاوًيدْ( 1-10

 .و شٍ َبْ ًَأٓ( 1-11

 .كبمذًٕسي دييازْ( 1-12
 .سؼُٕزار دييازْ( 1-13
 .سٕهشم َبْ يسٕسٍ ديودٌ( 1-14
 .كشت ي ػزيار ميثًغ ثٍ يسبٔ  ديودٌ( 1-15
 .فعبَبْ دييازْ –فييدگبَُب ( 1-16
 .مًسًي( 1-17
 .سؼُٕزار رحصٓ( 1-18
 .دييس سحصصٓ ئژٌ دي مًايد كهت مُبيسُبْ ( 1-19
مميفٓ يمًزرـهبَُبْ ميثًؼـٍ دي   ثب ٔب مىشحت ين مًف ٕز دي يزمًن سئًيْ سًسػ دفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز ديياز ( 1-20

 .صًير وٕبز
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 شرايط اختصاصي

 .Specialاخذ مدٔكبل دزركٓ دي يدٌ ( 1-21
 ( .Designee)از ومبٔىدٌ مىشحت ( Grade)اخذ ( 1-22
 .ايائٍ گزايش ديياز از مؤسهٍ ممشجي ( 1-23

 .مؤسهبر يمًزرٓ مٕجبرىددايودگبن أه گًإَىبمٍ مؼبز ثٍ يمًزش ديياز ي سبخز ًَادٕمبَبْ مدل سحز كىشيل  :اخت٘بسات

اوؼبم ديياز ثب اوًاق ًَادٕمبَبْ مدل از قجٕ  ًَادٕمبَبْ مدل مًسًي ػز ٔـب ثـبلهيد مىـًغ ثـٍ دئبفـز سبٕٔدٔـٍ از        :تجػشُ 

 .سًْ دفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز ديياز مٓ ثبرد

 ضشاٗظ غذٍس گَاٌّ٘بهِ هتخػػ٘ي فٌٖ تؼو٘ش ٍ ًگْذاسٕ ٍسبٗل پشًذُ فَق سجه -65هبدُ 
 سيػٕحبً فىٓ ي ئبظٓ ٍمشًسؽ دارشه يداق  مديك دٔذسم -1

 سبلز 20گذياودن دييٌ زثبن سحصصٓ ًَادٕمبئٓ ثمدر  -2

 سبلز 40گذياودن دييٌ لمًمٓ ًَادٕمبئٓ ثمدر  -3

 :اٗي دٍس ضبهل

 سبلز 10دييس دبٍٔ يرىبئٓ ثب مًسًي دٕهشًوٓ ًَادٕمب  -الف

 سبلز 10دييس دبٍٔ يرىبئٓ ثب ئيي دٔىبمٕك ًَادٕمب  -ة

 سبلز 5دييس دبٍٔ يرىبئٓ ثب وشبودٌ َبْ دييازْ  -ع

 سبلز 10دييس دبٍٔ يرىبئٓ ثب سبخشمبن ًَادٕمب  -د

 سبلز 5دييس دبٍٔ يرىبئٓ ثب ائًوٕك ًَادٕمب  -َـ

يسٕسٍ ديودٌ فًق سجك ثياسبس كشبة سيئس وهُدايْ كبيخبوٍ سبزودٌ ثصـًير   يرىبٔٓگذياودن دييٌ  -4

 .ي مًيد سإٔٔد دفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز ديياز مؼبزسئًيْ ي لمسٓ دي مياكز 

 .سحز وفبير مياكز سممٕي ي وهُدايْ مؼبز OJTمبٌ دييٌ  6گذياودن يداق   -5

ف ـػ الزم اسـز    A&P  ،E&Eي گًآَ دبٔبن دييٌ دي سبلٍ ٔب فشيدٌ  A&P  ،E&Eدايودگبن مديك  :1تجػشُ 

 .أه مبدٌ يا ثهذايوىد 4ثىد 

فياد مشحصص فىٓ سًسػ ايسبٔ  ديودٌ فًق سجك سبلٕبوٍ صحيٕز ديياز ػُز اػبزٌ وبمٍ  ٍٔإٔٔدصديي س: 2تجػشُ 

ي مشمبقجبً اػبزٌ وبمٍ صحيٕز دييازْ  اوؼبم مٓ گٕيدسبل سبث ٍ كبي ثيييْ يسبٔ  ديودٌ فًق سجك  3داياْ يداق  

 .سًسػ دفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز ديياز دس از ايزٔبثٓ صبدي مٓ رًد

أه گًإَىبمٍ مؼبز خًاَد ثًد ثبزيسٓ َبْ دييٌ اْ ي سممٕيار الزم يا ثيييْ يسبٔ  ديودٌ فًق  دايودٌ :اخت٘بسات

 .سجك اوؼبم دَد
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 ضشاٗظ غذٍس گَاٌّ٘بهِ فٌٖ ضخػٖ تؼو٘ش ٍ ًگْذاسٕ ٍسبٗل پشًذُ فَق سجه -66هبدُ 

 دارشه گًإَىبمٍ خسجبوٓ يسٕسٍ ديودٌ فًق -1

مىفًي يسٕسٍ ديودٌ فًق سجكٓ كٍ گًإَىبمٍ خسجبوٓ يويا دارشٍ )فىٓ يسٕسٍ ديودٌ فًق سجك  ٌ يرىبئٓگذياودن ديي -2

 .ثياسبس كشبة سيئس وهُدايْ كبيخبوٍ سبزودٌ ثصًير سئًيْ ي لمسٓ دي مياكز مؼبز ي ٔب كبيخبوٍ سبزودٌ( ثبرد

ثيييْ يسٕسٍ وفبير افياد فىٓ مؼبز سحز دايودٌ أه گًإَىبمٍ مؼبز خًاَد ف ػ ثبزيسُٕبْ دييٌ اْ يا  :اخت٘بسات

ي مٓ سًاود رحصبً دفشيچٍ طجز ديياز ييزاوٍ ًَادٕمب يا  ديودٌ فًق سجك كٍ دي رحصبً خسجبن ين مٓ ثبرد اوؼبم دَد

 .امعب  ومبٔد

 ضشاٗظ غذٍس گَاٌّ٘بهِ هتخػػ٘ي فٌٖ سبخت هًَتبط ٍسبٗل پشًذُ فَق سجه -67هبدُ 
 سيػٕحبً فىٓ ي ئبظٓ ٍمشًسؽ دٔذسمدارشه يداق  مديك  -1
 سبلز 20گذياودن دييٌ زثبن سحصصٓ ًَادٕمبئٓ ثمدر  -2

 سبلز 40گذياودن دييٌ لمًمٓ ًَادٕمبئٓ ثمدر  -3

 :اٗي دٍس ضبهل

 سبلز 10دييس دبٍٔ يرىبئٓ ثب مًسًي دٕهشًوٓ ًَادٕمب  -الف

 سبلز 10دييس دبٍٔ يرىبئٓ ثب ئيي دٔىبمٕك ًَادٕمب  -ة

 سبلز 5بودٌ َبْ دييازْ دييس دبٍٔ يرىبئٓ ثب وش -ع

 سبلز 10دييس دبٍٔ يرىبئٓ ثب سبخشمبن ًَادٕمب  -د

 سبلز 5دييس دبٍٔ يرىبئٓ ثب ائًوٕك ًَادٕمب  -َـ

گذياودن دييٌ سبخز ي مًوشب  يسبٔ  ديودٌ فًق سجك ثياسبس دسشًيالممسُبْ ؼـيح ي سـبزودٌ ثصـًير     -4

 .سٓ ي قبثسٕز ديياز ي ٔب كبيخبوٍ سبزودٌ ًَادٕمبي مًيد سإٔٔد دفشي مُىد دي مياكز مؼبزسئًيْ ي لمسٓ 

ف ـػ الزم اسـز    A&P  ،E&Eي گًآَ دبٔبن دييٌ دي سبلٍ ٔب فشيدٌ  A&P  ،E&Eدايودگبن مديك  :1 تجػشُ

 .أه مبدٌ يا ثهذايوىد 4ثىد 

سجك ثٍ لىـًان   دايودٌ أه گًإَىبمٍ مؼبز خًاَد ثًد دي مياكز مؼبز سبخز ي مًوشب  يسبٔ  ديودٌ فًق :اخت٘بسات

 .ويي مشحصص فىٓ فمبلٕز ومبٔد

سيخٕص يسٕسٍ ديودٌ فًق سجك ػُز اوؼبم سهـز دـييازْ دـس از اسمـبم سـبخز ٔـب مًوشـب  سًسـػ ويـي           :2 تجػشُ

سبل سبث ٍ كبي دي مياكز مؼبز سبخز ي مًوشب  يسبٔ  ديودٌ ثبرد  3مشحصص فىٓ سبخز ي مًوشب  كٍ يداق  داياْ 

 .اوؼبم مٓ گٕيد
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 ثخص ضطن 

 
 همشسات ػوَهٖ 
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  همشسات پشٍاص ٍسبٗل پشًذُ فَق سجه دس فضبٕ وطَس جوَْسٕ اسالهٖ اٗشاى -68هبدُ 
 

اػياْ لمسٕبر ديياز ثب يسبٔ  ديودٌ فًق سجك غٕي وفبمٓ دي فعبْ كشًي ػمًُيْ اسحمٓ أيان ثياسبس  –1ثٌذ 

َبْ  ي وًسبم AIPي ديياز دي َىهبم ييز ثب سًػٍ ثٍ مىديػبر كشت  VMCي دي ريأػ  VFRقًاوٕه ديياز 

يسد قبث   َبٔٓ كٍ ثياْ أىهًوٍ يسبٔ  ديودٌ ثٍ سصًٔت ئبسز سبزمبن مٓ صبديٌ ي َمچىٕه محديدٔز

 . اػيا خًاَد ثًد

 ELTزثٍ دسشهبٌ كسٍٕ يسبٔ  ديودٌ فًق سجك كٍ قصد اوؼبم ديياز وبيثيْ دارشٍ ثبرىد الزامبً ثبٔهشٓ مؼُ -2ثٌذ 

 .اسًمبسٕك مًيد سإٔٔد دفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز ديياز ثبرىد

َيگًوٍ مىؽ ٍ ٔب اسشئخ ٔب فييدگبٌ ثٍ مىفًي اوؼبم ديياز ثب يسبٔ  ديودٌ فًق سجك غٕي وفبمٓ دس از  ٔؼبدا -3ثٌذ 

 . بز خًاَد ثًدؼيح دي دفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز ديياز ي سصًٔت دي كمٕشٍ دائمٓ ادايٌ امًي فعبْ كشًي مؼ

ثٍ يايد مياقجز ديياز ( َبْ ػبيْ فيم) Flight Planاػياْ َيگًوٍ ديياز وبيثيْ ثب ايائٍ ؼيح ديياز  -4ثٌذ 

 . ميثًؼٍ مؼبز خًاَد ثًد

ي ( رُيَب ي ييسشبَب، و بغ دي ػممٕز ي مهكًوٓ ممىًق)اوؼبم ديياز ثب يسبٔ  ديودٌ فًق سجك ييْ مىبؼق  -5ثٌذ 

 . َبْ صبديٌ الزامٓ اسز ي ميبد وًسبم (AIP.Annex2)يلبٔز مىديػبر 

گيدد ، ٔب ديياز از مجدا  دييازْ فبقد ثيع  اوؼبم ديياز وبيثيْ دي مهٕيَبٔٓ كٍ از قج  ممىًق الحم مٓ -6ثٌذ 

َبْ خدمبر ئژٌ سمذبرٓ  از قجٕ  ثبود)ثبرد  ثصًير مهش ٕم غٕي ممكه مٓ Flight Planمياقجز كٍ ايائٍ 

دي صًيسٓ مؼبز خًاَد ثًد كٍ قجحً ثب يايد مياقجز ديياز مىؽ ٍ ( سبزمبن خدمبر ئژٌ سمذبرٓمشمسق ثٍ 

ثدُٔٓ اسز دي كسٍٕ مًايد كهت اػبزٌ قجسٓ ثياْ . ايائٍ ؼيح ديياز الزامٓ اسز. ميثًؼٍ َمبَىگ گيدد

ثيداي ٔب ريكز ي  يٌاسشيبدٌ از ثبود مًيد وفي از سبزمبوُبْ یٔيثػ ظيييْ ثًدٌ ي مهئًلٕز ين ثي لُدٌ ثُ

 . مؤسهٍ ميثًؼٍ ي دايودٌ يسٕسٍ ديودٌ مًصً  خًاَد ثًد

فًق سجك دي فييدگبَُبٔٓ كٍ دفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز ديياز الحم مٓ ومبٔد ممىًق  ْديياز ًَادٕمبَب -7ثٌذ 

 (. ي اصيُبن ثًرُي -سجئز -رٕياز -مشُد -مُييثبد( يٌ)فييدگبٌ امبم  -از قجٕ )خًاَد ثًد 

ف ػ دي ريأػ اظؽيايْ فييد دي أه فييدگبَُب مؼبز خًاَد ثًد كٍ مًظًق سًسػ دفشي مُىدسٓ ي  :ػشُتج

 .قبثسٕز ديياز مًيد ثييسٓ قياي خًاَد گيفز

َبْ ًَاوًيدْ ي اؼحلبر ًَارىبسٓ ي سبٔي مًايد ثب  مهئًلٕز اؼحق يسبوٓ ثٍ خسجبوبن دي خصًي اؼحلٍٕ -8ثٌذ 

 . ومبٔىد فمبلٕز مٓ دفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز دييازخًاَد ثًد كٍ زٔي وفي لمسٕبر ميثًؼٍ ي خسجبن 
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يسىد ي لحمز طجشٓ دئبفز  كسٍٕ يسبٔ  ديودٌ فًق سجك غٕي وفبمٓ دي سبزمبن ًَادٕمبٔٓ كشًيْ ثٍ طجز مٓ -9ثٌذ 

 . ثدُٔٓ اسز يسبٔ  ديودٌ فًق سجكٓ كٍ فبقد لحمز طجشٓ َهشىد مؼًز ديياز وحًاَىد دارز. ومبٔىد مٓ

ممبيوز دفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز ديياز ٌ يسٕسٍ ديودٌ فًق سجك ثب لحمز طجز ي سبثمٕز خبيػٓ ف ػ ثب اػبز -10ثٌذ 

 . سًاود دي فعبْ ػمًُيْ اسحمٓ أيان ديياز ومبٔد اسشبودايد سبزمبن مٓ

المسسٓ ثب يسٕسٍ ديودٌ دي مهٕيَبْ ًَأٓ ثبٔد از ؼئق مؤسهبر  ديخًاسز دييازَبْ داخسٓ ٔب ثٕه -11ثٌذ 

ثبودَبْ دييازْ كٍ داياْ مؼًز از يمًزرٓ، سيئحٓ، ييزرٓ، گيدرهيْ از فييدگبَُبْ كشًي ي ٔب 

دفشي َبْ مصًة سبزمبن اقدام ي ثب يلبٔز م ييار ًَاوًيدْ سًسػ  سبزمبن َهشىد ي ثياسبس دسشًيالمم 

ريأػ ديياز ثيين ميزْ ثصًير مًيدْ . رًد صبدي  مُىدسٓ ي قبثسٕز ديياز ممبيوز اسشبودايد ديياز

 . صبدي خًاَد رد

ٓ، سيئحٓ، ييزرٓ ، گيدرهيْ، مؤسهبر خدمبر خبي ًَأٓ ي فييدگبَُبْ سمبمٓ مًسهبر يمًزر -12ثٌذ 

َبْ الزم ثياْ مًايد اظؽيايْ ؼجق ظًاثػ سمٕٕه ردٌ  ثٕىٓ داياْ ديياوٍ مؼبز ثب سبمٕه امكبوبر ي دٕش

سبزمبن ثبٔد ثب َمكبيْ سبٔي وُبدَبْ ميثًغ دي مًيد سؼهس ي وؼبر يسبٔ  ديودٌ سبوحٍ دٔدٌ اقدام 

 . ومبٔىد

ثيدايْ از  دايودگبن يسبٔ  ديودٌ فًق سجك ثبٔد يسٕسٍ ديودٌ فًق سجك مشمسق ثٍ خًد يا يهت وًق ثُيٌ -13ثٌذ 

ؼجق م ييار كشًي ػمًُيْ اسحمٓ أيان ي دي وفي . )ين يداق   ثٕمٍ رحص طبلض ي سيوشٕه ومبٔىد

 ( گيفشه مبَُبْ ييام

ثيدايْ از يسٕسٍ ديودٌ ي اوؼبم ديياز ي ػدٔز دي  َبْ ثُيٌ  مهئًلٕز يلبٔز ي اػياْ ظًاثػ ي دسشًيالمم –14 ثٌذ

 . ثبرد سبمٕه ي ثيقيايْ أمىٓ ديياز ي دٕشهٕيْ از سًاوح ثٍ لُدٌ خسجبن مٓ

مهي دي مًايد اظؽيايْ . َب ممىًق اسز وشهز ي ثيخبسز يسٕسٍ ديودٌ دي محسُبْ غٕي مؼبز مبوىد ػبدٌ -15ثٌذ 

سٍ ثٍ يسٕسٍ خسجبن ثٍ سبزمبن ٔب يايد مياقجز ديياز ٔب وٕييَبْ اوشفبمٓ كٍ ثبٔد چهًوهٓ يقًق ين ثحفبص

 . اؼحق دادٌ رًد

ثيدايْ از يسبٔ  ديودٌ فًق سجك مصًة  ارحبي ي ٕ ٓ ي ي ًقٓ مكسيىد سمبمٓ ظًاثػ ي م ييار ثُيٌ -16ثٌذ 

ُىدسٓ ي قبثسٕز دفشي مسبزمبن يا دي چبيچًة قبوًن ًَادٕمبٔٓ كشًيْ مىديع دي دسشًيالمم  اػيأٓ 

قبوًن ًَادٕمبٔٓ كشًيْ مصًة ( 16)دي غٕي أه صًير ثب مشحسف مؽبثق ثب مبدٌ. ثٍ اػيا دي يييود ديياز

 . يفشبي خًاَد رد 1328
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 همشسات ثجت ٍسبٗل پشًذُ فَق سجه  -69هبدُ 

الزامبً مٓ ثبٔهز )ػُز طجز يسٕسٍ ديودٌ فًق سجك الزم اسز ، مبلك ٔب مش بظٓ طجز ٔب ومبٔىدٌ قبوًوٓ ين 

 . اص  ٔب ييوًرز سبٕٔد ردٌ مدايك مشيييٍ یٔ  يا ثٍ سبزمبن ايائٍ ومبٔد( سبثمٕز أياوٓ ي سبكه أيان ثبرد

 (طجز ي سبثمٕز، فيم گًإَىبمٍ طجز ي سبثمٕز فيم ديخًاسز گًإَىبمٍ)فيم سكمٕ  ردٌ محصًي طجز يسٕسٍ ديودٌ 

 .ايائٍ مدايك مبلكٕز أياوٓ يسبٔ  ديودٌ -1

 .ايائٍ مدايك طجز قجسٓ ي اثؽبل ين دي صًير دارشه سبث ٍ طجز  -2

 . ييوًرز سبٕٔد ردٌ قيايداد خئد ٔب اػبيٌ طجز -3

دفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز ي ًقٓ ومبٔىدٌ  سًسػ رحص ي ٕ ٓ ٔب( دي صًير لزيم)گًإَىبمٍ ممشجي ممبٔىٍ فىٓ  -4

 .ديياز

 . ثيدايْ ريكز يا ايائٍ ومبٔد دي صًيسٕكٍ مش بظٓ رحص ي ًقٓ ثبرد اسبسىبمٍ ٔب مؼًز ثُيٌ -5

. ومبٔد سبزمبن دي صًير سكمٕ  ثًدن مدايك فًق دس از ثييسٓ ي سبئٕد وهجز ثٍ طجز يسٕسٍ ديودٌ اقدام مٓ -1 ثٌذ

 ( سكمٕ  فيم ديخًاسز ي ديداخز سميفٍ َب يلبٔز گيدد)

سبزمبن مًـف اسز يداكظي ـي  مدر ٔك مبٌ از سبئخ سهسٕم مدايك ميثًؼٍ وفي خًد يا دي مًيد قجًل  :تجػشُ 

 . بظبْ طجز ثٍ مش بظٓ الحم ومبٔدٔب يد س 

ٔك وهحٍ از أه گًآَ ثٍ مبلك ي ٔب . دس از طجز يسٕسٍ ديودٌ دي دفشي طجز، گًآَ طجز صبدي مٓ گيدد -2ثٌذ 

 . مش بظٓ دادٌ رًد ي وهحٍ دٔهي دي دييودٌ ميثًؼٍ دي يايد طجز وهُدايْ رًد

 :مدايك یٔ  ػُز صديي گًآَ طجز الزم مٓ ثبرد :تجػشُ

 ( فيم ديخًاسز گًإَىبمٍ طجز ي سبثمٕز)فيم سكمٕ  ردٌ محصًي طجز يسٕسٍ ديودٌ  -1

 مبلكٕز أياوٓ يسبٔ  ديودٌايائٍ  -2

 دي صًير سبث ٍ طجز( ي اثؽبل ين)ايائٍ مدايك طجز قجسٓ  -3

 ايائٍ مدايك رىبسبئٓ مبلك -4

 ديداخز َزٔىٍ طجز ثياسبس سميفٍ -5

 : گًآَ طجز ثبٔد داياْ مشحصبر زٔي ثبرد -3ثٌذ 

 .لحٔم طجز ي سبثمٕز يسٕسٍ ديودٌ فًق سجك  -1

 .ريكز سبزودٌ ي ؼياح  -2
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 .وًق ًَادٕمب  -3

 .وبم مبلك يسٕسٍ ديودٌ فًق سجك ي ٔب مش بظٓ طجز  -6

 . سبئخ طجز يسٕسٍ ديودٌ -7

 .وبم مبلك يسٕسٍ ديودٌ ٔب مش بظٓ طجز يهت مًيد  -8

وًق، يداكظي يزن مؼبز ثيخبسشه ، سمداد سيوشٕه ، مٕزان سًخز ، شحصبر فىٓ يسبٔ  ديودٌ كٍ ربم  م -9

 . ثبرد كشًي سبزودٌ، مشحصبر مًسًي، ـيفٕز ثبي ٔب مهبفي، ـيفٕز سًخز ٔب غٕيٌ مٓ

 .اقبمشهبٌ قبوًوٓ مبلك يسٕسٍ ديودٌ ٔب مش بظٓ طجز  -10

سمٕٕه گيدٔدٌ ثي  ييازدفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز دمبلك ٔب مش بظٓ طجز مًـف اسز لحئمٓ يا كٍ ثٍ يسٕسٍ  -11

 . ييْ يسٕسٍ ديودٌ  سًسػ يوگ ٔب ثيچهت مشحص ومبٔد

 .صحيٕز دييازْ مٓ ثبرد اػبزٌ وبمٍثدُٔٓ اوؼبم َيگًوٍ فمبلٕز دييازْ مىًغ ثٍ يلبٔز الزامبر صديي  -12

 :لحمز طجز ثييْ يسبٔ  ديودٌ فًق سجك ثصًير یٔ  وبم گذايْ خًاَىد رد -4ثٌذ 

 .كٍ مشحصٍ سبثمٕز أياوٓ يسٕسٍ ديودٌ مٓ ثبرد EPطجز لحمز  -1

 .ػُز رىبسبئٓ اسشيبدٌ مٓ رًد 9999سب  1000از لدد چُبي يقمٓ  -EPكسٍٕ يسبٔ  ديودٌ فًق سجك ثمد از -2

 (EP- 1000), (EP-1001)… (EP-9999) 
 

چشيديش ي  -دبيامًسًي -دبياگحٔدي -كبٔز -ػبٔييدسه -يسبٔ  ديودٌ فًق سجك از قجٕ  كبٔز مًسًي داي -3

 .ًَادٕمبْ مدل ي ثب یكي رمبيٌ از ؼي  دفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز ديياز لحمز گذايْ مٓ گيدد

زٔي ثبل چخ ي ييْ ثبل ياسز يسبٔ  ديودٌ فًق سجك ثبل طبثز ي ٔب ييْ دم َسٓ كًدشي  –لحمز طجز  -4

 .فًق سجك ديع مٓ گيدد

 .دويسبٔ  ديودٌ فًق سجك كٍ لحمز طجز ودايود يق ديياز وداي -5

لحمز طجز ثيييْ يسبٔ  ديودٌ فًق سجك ثٍ ػز َسٕكًدشي ي ثبل طبثز ثهشٍ ثٍ وًق يسٕسٍ ديودٌ دي مح   -6

 .مىبسجٓ ديع مٓ گيدد

 
 . دي مًايد یٔ  طجز يسٕسٍ ديودٌ لغً خًاَد رد -5ثٌذ 

 ؼجق ديخًاسز مبلك يسٕسٍ ديودٌ  -1

چىبوچٍ يسٕسٍ ديودٌ طجز ردٌ دي اطي سبوحٍ ٔب يبدطٍ ٔب كظير اسشممبل ي ٔب ثٍ لس  دٔهي ثؽًي دائم غٕي قبث   -2

 . اسشيبدٌ رًد
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دي صًير وٕبز ثٍ سغٕٕي لحمز طجز ثبٔد مًظًق ثٍ اؼحق دفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز ديياز ثيسد سب دي دفشي : 1تجػشُ 

َي صًير مبلك فمسٓ ٔب ػدٔد الزم اسز س بظبْ اثؽبل لحمز طجز يا ثب  دي. طجز ي گًإَىبمٍ طجز اصحح گيدد

 .ديخًاسز طجز ػدٔد ايائٍ ومبٔد

دي صًير مي ًد ردن گًإَىبمٍ طجز مبلك ٔب ومبٔىدٌ قبوًوٓ يْ ثبٔد مياست يا ـي  مدر چُ  ي َشز : 2 تجػشُ

 . اقدام ثٍ دئبفز گًإَىبمٍ طجز المظىٓ ومبٔدسبلز ثٍ دفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز ديياز ثي يسبٔ  ديودٌ الحم كىد ي 

داود ثياْ يسٕسٍ ديودٌ گًإَىبمٍ طجز مًقز  دفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز ديياز ثياْ مًايدْ كٍ ظيييْ مٓ: 3تجػشُ 

 . صبدي مٓ ومبٔد
 

  همشسات هشثَط ثِ ثشسسٖ سَاًح ٍ حَادث ٍسبٗل پشًذُ فَق سجه غ٘ش ًظبهٖ -70هبدُ 

 : تؼبسٗف 

ثٍ ممىٓ ٔك يئداد ميسجػ ثب لمسٕبر يسٕسٍ ديودٌ فًق سجك دي فبصسٍ زمبوٓ ديياز يسٕسٍ ديودٌ : سبوحٍ ًَأٓ  -1ثٌذ 

 : ثبرد ثؽًيْ كٍ مٓ( از زمبن سًاي ردن فيد دي يسٕسٍ ديودٌ فًق سجك ثٍ قصد ديياز سب َىهبم دٕبدٌ ردن)

 ٌ گيدد، ٔب ين يئداد مىؼي ثٍ ميگ ٔب ػيايز ػدْ فيد دي يسٕسٍ ديود –الف 

ين يئداد مىؼي ثٍ خهبير ٔب و ص دي ثدوٍ ٔب لمسٕبر ديياز يسٕسٍ ديودٌ گيدٔدٌ ي ثٍ ؼًي لبدْ وٕبز  -ة

 ثٍ  سممٕي اسبسٓ ٔب سمًٔط اػزاْ يسٕت دٔدٌ ثبرد، ٔب 

 . ثيدايْ ثبرد يسٕسٍ ديودٌ از ثٕه يفشٍ ٔب غٕي قبث  ثُيٌ –ع 

ميسجػ ثب لمسٕبر يسٕسٍ ديودٌ فًق سجك ثٍ غٕي از سبوحٍ ًَأٓ مٓ ثبرد ثٍ ممىٓ ٔك يئداد : يبدطٍ ًَأٓ -2ثٌذ 

 . كٍ ثي أمىٓ ديياز اطي گذارشٍ ي ٔب مٓ سًاود سبطٕي دارشٍ ثبرد

گٕيْ ي سمٕٕه لس  ي دي صًير لزيم  َب ، وشٕؼٍ يييْ ي سحسٕ  دادٌ ػمك: ثييسٓ سبوحٍ ي ٔب يبدطٍ -3ثٌذ 

 . ب يبدطٍ گًٔىدَبْ أمىٓ يا ثييسٓ سبوحٍ ٔ سًصٍٕ

دس از يقًق سبوحٍ ٔب يبدطٍ ثياْ يسٕسٍ ديودٌ أياوٓ ي ٔب سبٔي يسبٔ  ديودٌ دي سيزمٕه ػمًُيْ اسحمٓ  -4ثٌذ 

يسٕسٍ ديودٌ مًـف َهشىد سئمبً يقًق سبوحٍ ٔب يبدطٍ يا ( ثيداي أيان، َي ٔك از خسجبن، ميثٓ، مبلك، ثُيٌ

ٔب وزدٔكشئه ي دفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز ديياز ، گييٌ ًَادٕمبَبْ فًق سجك ثًسٕسٍ سسيه ٔب فبكس ثٍ سبزمبن 

فييدگبٌ ٔب م بمبر اوشفبمٓ الحم ومبٔىد ي دي ايلٕه فيصز ممكه ثٍ صًير كشجٓ گزايش يا ايسبل دايود ي 

ثب ثُيٌ گٕيْ از امكبوبر ييبـشٓ ي يياسشٓ اػبزٌ ػبثؼبٔٓ الرٍ ًَادٕمب سب كهت وفئٍ دفشي مُىدسٓ ي 

 . قبثسٕز ديياز دادٌ ردٌ ي محبففز الزم ثمم  ئد
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 ي ًق سًاوح ي يًادص وبرٓ از لمسٕبر دييازْ يسبٔ  ديودٌ فًق سجك ، كسٍٕ مهئًلٕشُبقدي ريأػ ي :تجػشُ

 .ثٍ لُدٌ ثُيٌ ثيدايان مٓ ثبردمىحصياً دبسحهًئٓ 

اْ كٍ يطبي سبوحٍ ٔب يبدطٍ دي ين  سبلز دس از دٔدن يسٕسٍ ديودٌ 24مياكز سممٕياسٓ مًـف َهشىد ـي   -5 ثٌذ

 . ثب یكي مشحصبر يسٕسٍ ديودٌ ثٍ سبزمبن اؼحق دَىديػًد دايد مياست يا 

فييدگبَُب مًـف َهشىد دي صًير يقًق ٔب دئبفز گزايش يبدطٍ ٔب سبوحٍ مياست يا سئمبً ثٍ سبزمبن  -6ثٌذ 

 . گزايش ومبٔىد( گييٌ يسبٔ  ديودٌ فًق سجك، دفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز ديياز )

ًي سبخز، لحمز طجز ي سبثمٕز ًَادٕمب، وبم مبلك ي ٔب ثُيٌ ثيداي گزايش ثبٔد ربم  وًق ًَادٕمب، كش -7ثٌذ 

، وبم خسجبن، سبئخ ي سبلز يقًق سبوحٍ ٔب يبدطٍ، مًقمٕز سبوحٍ ٔب يبدطٍ ي سمداد سيوشٕه ي دٔهي (ريكز)

 . اسىبد ي مدايك ميسجػ ثبرد

ُز سح ٕق ي كشف لس  يقًق كمٕشٍ ثييسٓ سبوحٍ سمٕٕه ردٌ از سًْ دفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز ديياز ػ -8ثٌذ 

 . گيدد لعً سشكٕ  مٓ 2سبوحٍ ثٍ مىفًي دٕشهٕيْ از يئدادَبْ مشبثٍ ثب يداق  

دي صًير ثييز يبدطٍ گزايش ين دي اخشٕبي دفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز ديياز قياي مٓ گٕيد ي كمٕشٍ ثييسٓ  :تجػشُ

سبوحٍ يسبٔ  ديودٌ فًق سجك دفشي دي صًير وٕبز ين يا مًيد ثييسٓ قياي خًاَد داد ي دي صًير الحم لدم وٕبز 

 . ٕز ديياز اقدامبر الزم يا اوؼبم خًاَد دادثٍ ثييسٓ دي كمٕشٍ، گييٌ يسبٔ  ديودٌ فًق سجك دفشي مُىدسٓ ي قبثس

دفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز ديياز مًـف مٓ ثبرد دس از اؼحق از يقًق سبوحٍ ثحفبصسٍ اقدام ثٍ الزام كبيرىبس  -9ثٌذ 

 . مىشحت ثٍ مح  يقًق ثىمبٔد سب دس از يسٕدگٓ وفئٍ كبيرىبسٓ خًد يا الحم دايد

دي و بؼٓ كٍ الزام كبيرىبس مىشحت ثٍ يوؼب م ديي وجبرد ، الحم وفئٍ مهشدل  ػُز ثييسٓ سبوحٍ ٔب يبدطٍ -10ثٌذ 

 . لمسٕبسٓ دي زمٕىٍ ًَاوًيدْ ثبرىد كبفٓ مٓ ثبرد -از سًْ يداق  سٍ ويي از مشحصصٕه كٍ داياْ سًاثق فىٓ

يسٕسٍ ديودٌ يا دي  گيدد مًـف اسز ثحفبصسٍ دايودٌ يسٕسٍ ديودٌ كٍ دچبي سبوحٍ مىؼي ثٍ ػيح ٔب فًر مٓ -11ثٌذ 

مح  سبوحٍ ثب ييؿ اصًل أمىٓ مشًقف سبخشٍ ي ثب وصت لحئم أمىٓ سب اوؼبم سشئيبر يسٕدگٓ ثٍ سبوحٍ 

از سغٕٕي يظك يسٕسٍ ديودٌ ٔب صحىٍ سبوحٍ خًددايْ ومًدٌ ي ثحفبصسٍ اقدام ثٍ اوش بل مؼيييبن ثٍ مياكز 

 .ديمبوٓ ومبٔد

 . ٍ از الزامبر مٓ ثبرد سصًٔي ثيدايْ از مح  سبوح :تجػشُ 

 .كمٕشٍ ثييسٓ سبوحٍ فًق سجك دفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز ديياز دي سبزمبن ًَادٕمبٔٓ كشًيْ مهش ي خًاَد ثًد -12ثٌذ 

 :ثبرد كمٕشٍ ثييسٓ سبوحٍ فًق سجك دفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز ديياز يداق  ميكت از افياد یٔ  مٓ -13ثٌذ 

 (ٔك ويي)زْ كبيرىبس مىشحت دي زمٕىٍ لمسٕبر دييا -1
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 (ٔك ويي)كبيرىبس مىشحت دي زمٕىٍ سممٕي ي وهُدايْ يسبٔ  ديودٌ  -2

 يسبٔ  ديودٌ فًق سجك دفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز ديياز يئٕس گييٌ يايد -3

 : يـبٔف كمٕشٍ ثييسٓ سبوحٍ يسبٔ  ديودٌ فًق سجك دفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز ديياز لجبيسىد از -14ثٌذ 

 . َبْ خسجبن، ممبٔىٍ فىٓ، ميكز سممٕياسٓ از وفي صحز ي الشجبي ثييسٓ گًإَىبمٍ –الف 

 .ثييسٓ سمبمٓ اؼحلبر، اسىبد ي مدايك ي گزايرُب  –ة 

 .ثبزيسٓ از الرٍ، قؽمبر يسٕسٍ ديودٌ ي مح  يقًق سبوحٍ  –ع 

 . سدئه گزايش وُبٔٓ سبوحٍ ي ايائٍ ين –د 

 يد دٕشهٕيْ از سًاوح مشبثٍ َبْ أمىٓ دي مً ايائٍ سًصٍٕ –ٌ 

 . اـُبيوفي دي مًيد گزايش يًادص ايػبلٓ ثٍ گييٌ فًق سجك دفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز ديياز –ي 

دي صًيسٓ كٍ يسٕسٍ ديودٌ أياوٓ وجبرد، كمٕشٍ ثييسٓ سبوحٍ يسبٔ  ديودٌ فًق سجك دفشي مُىدسٓ ي  -15ثٌذ 

 . سٍ ديودٌ اؼحق دَدقبثسٕز ديياز مًـف اسز مًظًق يا ثٍ كشًي طجز يسٕ

كمٕشٍ ثييسٓ سبوحٍ فًق سجك دفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز ديياز مًـف اسز از سبئخ يقًق سبوحٍ يداكظي ثٍ  -16ثٌذ 

 . مبٌ سبوحٍ يا ثييسٓ ي گزايش وُبٔٓ ثٍ مياػك یٔيثػ يا ايأٍ ومبٔد 2مدر 

ًاود دي صًير وٕبز دي مح  يقًق سبوحٍ كمٕشٍ ثييسٓ سبوحٍ فًق سجك دفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز ديياز مٕش -17ثٌذ 

 . يبظي دي مًيد يظمٕز سبوحٍ از خسجبن، ارحبي محسٓ ٔب ربَدان سبوحٍ سح ٕ بر مٕداوٓ ثٍ لم  يييود

سًاود ثياْ ثييسٓ سبوحٍ از ٔك ٔب چىد  مٓ كمٕشٍ ثييسٓ سبوحٍ فًق سجك دفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز ديياز -18ثٌذ 

  .يبدٌ ومبٔداسش( گييٌ سح ٕق)مبمًي سح ٕق 

 : يـبٔف مبمًي ٔب گييٌ سح ٕق لجبيسىد از -19ثٌذ 

 دلًر از افياد ثٍ لىًان ربَد  –الف 

 يييْ اـُبيار افياد ثٍ لىًان مديك  ػمك -ة  

 يييْ اؼحلبر، اسىبد ي مدايك  ػمك –ع 

 اسشيبدٌ از اػزا ٔب محشًٔبر يسٕسٍ ديودٌ  –د 

 . ثبزدٔد از مكبن يقًق سبوحٍ ي طجز مشبَدار –ٌ 

 . َبْ أمىٓ ثبرد گٕيْ ي سًصٍٕ گزايش وُبٔٓ ثبٔد ربم  اؼحلبر سبوحٍ، وشٕؼٍ -20ثٌذ 

گزايش ثييسٓ . گزايش ٔب اسىبد ي مدايك ثدين سبئٕد دفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز ديياز قبث  اوششبي وٕهز -21ثٌذ 

 . گٕيد سبوحٍ دي صًير وٕبز دي اخشٕبي مياػك یٔيثػ قياي مٓ
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ز، فييدگبَُب ي سبٔي مياػك یٔيثػ مًـيىد سمبمٓ اؼحلبر ميثًغ ثٍ مكبلمبر يادًٔٔٓ خسجبن ثب يايد مياقجز دييا -22ثٌذ 

 . گزايش يظمٕز ًَا ي غٕيٌ يا دي اخشٕبي كمٕشٍ ثييسٓ سبوحٍ فًق سجك دفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز ديياز قياي دَىد

ثبٔد كسٍٕ مدايك ميثًغ ثٍ ًَادٕمبْ سبوحٍ دٔدٌ يا كٍ دي ًَادٕمب مًػًد اسز ييؿ ي ديودٌ دايودٌ يسٕسٍ  -23ثٌذ 

 . وهُدايْ ومبٔد

ومبٔد ثبٔد يسٕسٍ ديودٌ يا سب    يسٕسٍ ديودٌ مًػجبر أؼبد مزايمز يا فياَم مٓدي صًيسٓ كٍ لدم سغٕٕي مح :تجػشُ

 . ومبٔد دس از لكس ثيدايْ سغٕٕي مح  داد اْ كٍ يفك مزايمز مٓ اودازٌ

چىبوچٍ يسٕسٍ ديودٌ سبوحٍ دٔدٌ ي مشمس بر ين دي مىؽ ٍ ممىًلٍ قياي گيفشٍ ثبرد ثٍ مىفًي دسشيسٓ ثٍ يوُب  -24ثٌذ 

ثيداي، يوُب يا ثٍ محسٓ  سبوحٍ ثب وفي سبزمبن ي َمبَىهٓ وٕييْ اوشفبمٓ دي صًير لزيم سًسػ ثُيٌي رًاَد 

 . خبيع از ين مىؽ ٍ اوش بل دَىد

 

 :همشسات ػوَهٖ  -71هبدُ 
 

َبْ  كسٍٕ امًي ميثًغ ثٍ فمبلٕز يسبٔ  ديودٌ فًق سجك غٕي وفبمٓ مؽبثق مىديػبر مصًة دي دسشًيالمم  -1ثٌذ 

ديودٌ فًق سجك غٕي وفبمٓ صًير خًاَد يسبٔ  مياقجز ي وفبير ثي فمبلٕز  -ثبزيسٓ -كىشيل -اػيأٓ

 . دذٔيفز

َبْ ايلٍٕ ثياْ دايؼسجبن ي مش بظٕبن سأسٕس مؤسهبر دي زمٕىٍ فمبلٕز ثب يسبٔ  ديودٌ فًق  صديي مًاف ز -2ثٌذ 

 . ثبرد سجك، دي مهئًلٕز ي مًاف ز دفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز ديياز مٓ

 َبْ فىٓ ي لمسٕبسٓ، دي صًير ايياز ريأػ لمًمٓ مش بظٕبن ثياثي مىديػبر دسشًيالمم  صديي سبئٕدٍٔ -3ثٌذ 

ييز صًير خًاَد  20اػيأٓ از سًْ دفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز ديياز دس از يمبدگٓ مش بظٓ ـي  مدر 

 . دذٔيفز

كٍ ثب دس از سإٔٔد دفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز ديياز ( لًح)ثيدايْ  كسٍٕ مًسهبر دس از دئبفز ديياوٍ ثُيٌ -4ثٌذ 

سًاوىد ثب يلبٔز م ييار مىديع دي أه دسشًيالمم   گيدد مٓ امعب  ممبيوز اسشبودايد ديياز صبدي مٓ

 . فمبلٕز ومبٔىد

چىبوچٍ مبلك يسٕسٍ ديودٌ ارحبي ي ًقٓ ثبرىد، مدٔي ميثًغ مكسف اسز ـي  چُ  َشز سبلز از  -5ثٌذ 

 . حق سبزمبن ثيسبودسبئخ ديع يگُٓ دي ييزوبمٍ مياست يا ثٍ ؼًي كشجٓ ثٍ اؼ
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ب ٔب ومبٔىدٌ قبوًوٓ يياص ٔدي صًير فًر ٔب محؼًي ردن مبلك يسٕسٍ ديودٌ ثي يهت مًيد ٔكٓ از يياص  -6ثٌذ 

 . ب يؼي مًظًق يا ثٍ اؼحق سبزمبن ثيسبودٔقٕم قبوًوٓ مكسف اسز ـي  مدر دٌ ييز از سبئخ فًر 

ييد ي ٔب ثٍ َي لسز دٔهي مًيد سصي  غٕي قبوًوٓ قياي گٕيد، دي صًيسٕكٍ يسٕسٍ ديودٌ مي ًد ٔب ثٍ سيقز  -7ثٌذ 

 . مبلك ٔب ومبٔىدٌ قبوًوٓ يْ ثبٔد ثحفبصسٍ مياست يا ثٍ سبزمبن الحم ومبٔىد

َي كس ثحًاَد ثب َي وًق يسٕسٍ ديودٌ فًق سجك ديياز ومبٔد ثبٔد گًإَىبمٍ ديياز ممشجي ي مشىبست ثب فمبلٕز  -8ثٌذ 

 . ي قبثسٕز ديياز دئبفز دايديا از دفشي مُىدسٓ 

سًاود ثياْ مش بظٕبن گًآَ صبدي ي دفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز ديياز ثي مجىبْ ايائٍ  كبيرىبس مىشحت مٓ -9ثٌذ 

 . گًآَ از سًْ أه كبيرىبسبن مجىٓ ثي گذياودن دييٌ يمًزرٓ لسمٓ ي لمسٓ گًإَىبمٍ صبدي ومبٔد

 . سًاود دي صًير وٕبز از مش بظٓ يزمبٔش مؼدد ثٍ لم  يييددفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز ديياز مٓ  -10ثٌذ 

اْ كٍ مؽبثق وفي كبيرىبس مىشحت داياْ لٕت ي و ص سشحٕص دادٌ رد، ف ػ مٓ  دايودٌ يسٕسٍ ديودٌ -11ثٌذ 

صبديٌ سًسػ مؤسهٍ مشحص ردٌ ثٍ سممٕيگبٌ ٔب   سًاود يسٕسٍ ديودٌ يا سب سبئحٓ كٍ دي ثيگ اػبزٌ وبمٍ

 .  سبزد ي َيگًوٍ اسشيبدٌ دٔهي از يسٕسٍ ديودٌ ممىًق مٓ ثبردسًقيهبٌ مىش 

كبيرىبس مىشحت مكسف اسز ٔك وهحٍ از گًإَىبمٍ ممبٔىٍ فىٓ ٔب اػبزٌ وبمٍ يا ثٍ دفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز  -12ثٌذ 

. گٕيْ گيدد ديياز ايسبل سب وهجز ثٍ صديي ٔب لدم صديي گًإَىبمٍ ممبٔىٍ فىٓ از سًْ سبزمبن سصمٕم

 . دُٔٓ اسز سب صديي گًإَىبمٍ ممبٔىٍ فىٓ از سًْ سبزمبن ديياز ثب يسٕسٍ ديودٌ ممىًق خًاَد ثًدث

دايودگبن يسٕسٍ ديودٌ صيفبً ثبٔد يسٕسٍ ديودٌ يا كٍ لًازم ي سؼُٕزار ين مىؽجق ثب مىديػبر اسىبد كبيخبوٍ  -13ثٌذ 

يييود، دي غٕي أه صًير مهئًل سًاوح ي سبزودٌ ين ي ٔب م ييار سبزمبن يا دايا مٓ ثبرد ثٍ ديياز دي 

 . يًادص ايشمبلٓ خًاَىد ثًد

ي مؤسهبر خدمبر خبي ًَأٓ ي ًَأٓ كسٍٕ مؤسهبر يمًزرٓ، سيئحٓ، ييزرٓ، گيدرهيْ  -14ثٌذ 

ارحبي ي ٕ ٓ مبلك يسٕسٍ ديودٌ مٓ سًاوىد ثٍ مىفًي اوؼبم ديياز ثب يلبٔز م ييار دسشًيالمم  اػيأٓ 

 . ثيدايْ ومبٔىد ديودٌ فًق سجك از يسٕسٍ ديودٌ ثُيٌ ديياز ثب يسبٔ 

َبْ ؼيايٓ ي سبخز ي مًوشب  يسبٔ  ديودٌ دس از دئبفز ديياوٍ از يزاير صىبٔك ي ممبدن ي  ريكز -15ثٌذ 

سًاوىد مؽبثق الزامبر كبيخبوٍ سبزودٌ ي ٔب سإٔٔد دفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز ديياز وهجز ثٍ ؼيايٓ،  سبزمبن مٓ

شب  أه وًق يسبٔ  ديودٌ ثب يلبٔز م ييار مىديع دي دسشًيالمم  اػيأٓ يسبٔ  ديودٌ فًق سبخز ي مًو

 . سجك اقدام ومبٔىد
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ومبٔىد مًـيىد يهت مًيد  كسٍٕ ارحبي ي ٕ ٓ ي ي ًقٓ كٍ اقدام ثٍ فمبلٕشُبْ مًظًق أه دسشًيالمم  مٓ –16 ثٌذ
ب ثمؼًزَبْ الزم يا مؽبثق مًاد أه دسشًيالمم  از سبزمبن اخذ ومبٔىد دي غٕي أه صًير وٕييْ اوشفبمٓ 

 . بكم دادگهشيْ مميفٓ مٓ ومبٔدمميفٓ سبزمبن از فمبلٕز يوبن ممبومز ثٍ لم  يييدٌ ي مشحسيبن يا ثٍ مح

 . ثبرد صديي مؼًز سأسٕس ي اوؼبم فمبلٕز مىًغ ثٍ مًاف ز رًياْ سأمٕه اسشبن مح  فمبلٕز مؤسهٍ مٓ -17ثٌذ 

ي  ردٌ َي يسٕسٍ ديودٌ كٍ دي فعبْ ػمًُيْ اسحمٓ أيان ديياز مٓ ومبٔد ثبٔد دي دفشي طجز سبزمبن طجز -18ثٌذ 

 . سبثمٕز أيان دئبفز دايد

 . ودارشٍ ثبرد ممىًق اسز گًإَىبمٍ صحيٕز دييازْي كٍ گًإَىبمٍ ممبٔىٍ فىٓائٕ ديياز ثب يسٕسٍ ديودٌ –19 ثٌذ

مؤسهبر كبيرىبسٓ ي ٔب اخشٕبي كبيرىبس مؼبز دايودگبن يسٕسٍ ديودٌ مكسف َهشىد يسٕسٍ ديودٌ خًد يا دي  -20ثٌذ 

 . سإٔٔدٍٔ ػُز صديي گًإَىبمٍ صحيٕز دييازْ صبدي گيدد ،دس از ايياز ريأػ الزمقياي دَىد سب مؼبز 

 . سًاود دي صًير وٕبز يسٕسٍ ديودٌ يا مًيد ممبٔىٍ فىٓ مؼدد قياي دَد سبزمبن ثياْ صديي گًإَىبمٍ ممبٔىٍ فىٓ مٓ -21 ثٌذ

دايودٌ يسٕسٍ ديودٌ مًـف اسز دي صًير ثييز و ص فىٓ دي زمبن الشجبي گًإَىبمٍ ممبٔىٍ فىٓ ثياْ يفك  -22ثٌذ 

 . و ص اقدام ومبٔد

 . دذٔيدمٓ صًير  ٓٔب مؤسهبر مؼبز كبيرىبس ممبٔىٍ فىٓ سًسػ كبيرىبس -23ثٌذ 

اْ كٍ  ز دٔدن يسٕسٍ ديودٌمياكز سممٕياسٓ يسبٔ  ديودٌ مًـف َهشىد ـي  ثٕهز ي چُبي سبلز دس ا -24ثٌذ 

 . يطبي سبوحٍ دي ين يػًد دايد مياست يا ثب یكي مشحصبر يسٕسٍ ديودٌ ثٍ سبزمبن اؼحق دَىد

 . مهئًلٕز فياگٕيْ يمًزش لسمٓ ي مُبير فىٓ ديياز ي يزمبٔش وُبٔٓ ثٍ لُدٌ مؤسهٍ يمًزرٓ مؼبز خًاَد ثًد -25ثٌذ 

ب ٔدايودٌ گًإَىبمٍ مًـف اسز ٔك مبٌ دٕش از دبٔبن الشجبي گًإَىبمٍ، مدايك الزم يا ػُز سمدٔد  -26ثٌذ 

 . سمًٔط گًإَىبمٍ ثٍ سبزمبن سهسٕم ومبٔد

دايودٌ  سب دايودٌ ين اخذ ومبٔد ازغٕي ممشجي يا ثب ايائٍ يسٕد  ْدييازَبْ گًإَىبمٍ  مؼبز اسزسبزمبن  -27ثٌذ 

 . ٍ مدايك الزم وهجز ثٍ سمدٔد ٔب سمًٔط گًإَىبمٍ اقدام ومبٔدس از ايائدگًإَىبمٍ 

. سًاود س بظبْ صديي المظىٓ ومبٔد دي صًيسٓ كٍ گًإَىبمٍ مي ًد رًد ي ٔب از ثٕه ثييد دايودٌ ين مٓ -28ثٌذ 

 . ومبٔد سبزمبن ثب دئبفز مدايك الزم وهجز ثٍ صديي گًإَىبمٍ ديياز المظىٓ اقدام مٓ

َبْ خبيػٓ ثب اؼحق يسبٕٔد دفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز ديياز ي سٕي مياي  ادايْ الزم ي  گبن گًإَىبمٍدايود -29ثٌذ 

سًاوىد سب رش  ايزٔبثٓ َبْ كبيرىبس دفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز ديياز ثشيغ لدم سمبيض ثب م ييار داخسٓ مٓ

ثٍ ادامٍ ديياز ثبٔد مش بظٓ  مبٌ دس از يييد ثٍ أيان ثب گًإَىبمٍ خًد فمبلٕز ومبٔىد ي دي صًير سمبٔ 

 . دس از سذيْ ردن مدر مذكًي ثب مياػمٍ ثٍ سبزمبن، گًإَىبمٍ خًد يا سجدٔ  ثٍ گًإَىبمٍ أياوٓ ومبٔد
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ئزْ ػُز سيئس ي سممٕي ي وهُدايْ مؽبثق يَىمًدَبْ كٕيٕز فىٓ ي وفبير ي  مهئًلٕز ثيوبمٍ -30ثٌذ 

ياز أمىٓ يسٕسٍ ديودٌ ثب مبلك ين اسز ي خسجبن ثبٔد دس از مياقجز الزم دي ػُز ييؿ أمىٓ ي سدايم دي

 . اؼمٕىبن از سحمشٓ كبم  يسٕسٍ ديودٌ ثب ين ديياز ومبٔد

ي  ٍميثًؼ Flight manualَبْ لمسٕبسٓ ي اوؼبم ديياز ثياسبس مىديػبر  يلبٔز ظًاثػ ي دسشًيالمم  -31ثٌذ 

 . ثبرد از ثييز يًادص ي سًاوح ثٍ لُدٌ خسجبن مٓ ػدٔز دي سبمٕه ي ثيقيايْ أمىٓ دييازَب، ي دٕشهٕيْ

 .سبل خًاَد ثًد 18 ْگًإَىبمٍ ديياز دئبفزيداق  سه ثياْ  -32ثٌذ 

َبْ ممسم خسجبوبن ي ين دسشٍ از مش بظٕبوٓ كٍ گًإَىبمٍ  ثياْ صديي گًإَىبمٍ IIصحيٕز دزركٓ كحس  -33ثٌذ 

 . ومبٔىد الزامٓ اسز يم  َمياٌ سيئحٓ ثب َد  كهت دييمد دئبفز مٓ

دبيامًسًي ي چشيَبْ  -دبياگحٔدي -َبْ ديياز ثب كبٔز ثياْ صديي گًإَىبمٍ IIصحيٕز دزركٓ كحس  -34ثٌذ 

 .بن ثب َد  كهت دييمد الزامٓ اسزدي وييٌ ثياْ مش بظٕ

َيگبٌ دايودٌ گًإَىبمٍ ديياز ٔكٓ از ريأػ ػهمبوٓ ي سحمز يا از دسز ثدَد يق اوؼبم ديياز يا ودايد  -35ثٌذ 

ٓ كٍ دايودٌ گًإَىبمٍ ريأػ الزم سحمز ػهمبوٓ يا ي ثبٔد مًظًق يا ثٍ اؼحق سبزمبن ثيسبود، دي صًيس

 . گيدد گًإَىبمٍ ديياز سًسػ سبزمبن اخذ ي اثؽبل مٓ، از دسز ثدَد

ثٕىٓ َبْ الزم امىٕشٓ يهت مًيد دي َىهبم ثييز سًاوح  َبْ ايلٍٕ ، دٕش ييؿ أمىٓ ديياز ، يػًد كمك -36ثٌذ 

 . خسجبوبن ي ميثٕبن خًاَد ثًد –ثيدايان  ي يًادص ػز  يـبٔف ثُيٌ

بيداي ٔب كهبوٓ كٍ ثٍ وًلٓ ممىًلٕز دييازْ دايود ي از وفي دزركٓ زوبن ث –اوؼبم ديياز ثب افياد ثٕمبي  -37ثٌذ 

 . ديياز ثياْ أشبن معي خًاَد ثًد ممىًق ي خسجبن مهئًل خًاَد ثًد

 . ثبرد ديياز دي َىهبم مصي  داييَبْ خًاة ييي ثياْ خسجبوبن ي ميثٕبن ديياز ي َىيػًٔبن ممىًق مٓ -38ثٌذ 

ح ايشمبلٓ دي َي مكبن ي ثٍ َي دلٕ  سئمبً سًسػ خسجبوبن، ميثٕبن ٔب مبلكٕه ي ثييز َيگًوٍ يًادص، سًاو -39ثٌذ 

مهئًل سممٕي ي وهُدايْ ًَادٕمب ثٍ دفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز ديياز ي ٔب وزدٔكشئه يايد مياقجز ديياز ي ٔب 

 . م بمبر اوشفبمٓ اؼحق دادٌ رًد

گٕيد ثبٔد وًق  ثيدايْ قياي مٓ مًيد ثُيٌ رحصٓ -سيئحٓ -كسٍٕ يسبٔ  ديودٌ كٍ ػُز يمًزرٓ -40ثٌذ 

 . ثيدايْ دي ثٕمٍ وبمٍ ًَادٕمب یكي گيدد ثُيٌ

سًاود ثب َمكبيْ ي مشبيكز مؤسهبر يمًزرٓ ي سيئحٓ ي العب ثياْ  دفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز ديياز مٓ -41ثٌذ 

خبيػٓ ي ثب َبْ ًَأٓ ي اػيا ي ريكز دي مهبث بر ييزرٓ داخسٓ ي  اػياْ ومبٔشهبَُب ي ومبٔش

 (.الزامٓ اسز Air Showيلبٔز ريأػ . )َمكبيْ أشبن ثٍ فمبلٕز ثذيدازد



 

61    

 

 سازمان هواپيمايي كشوري
 معاونت استاندارد پرواز

 دفتر مهندسي و قابليت پرواز

 دستورالعمل اجرايي انجام فعاليت هاي وسايل پرنده فوق سبك غير نظامي

 

 

  

 شرايط اختصاصي

ثبرىد دي صًيسٓ  مبلكبن ًَادٕمبَبْ فًق سجك كٍ داياْ اػبزٌ وبمٍ ديياز يم  َمياٌ سيئحٓ مٓ -42ثٌذ 

ومبٔىد كٍ قجح مؼًز ( ػُز اوشيبق)سًاوىد ثب ًَادٕمبْ فًق سجك مشمسق ثٍ خًد يم  َمياٌ سيئحٓ  مٓ

 . ٕز ومبٔىديويا از سبزمبن دئبفز ومًدٌ ثبرىد ٔب سحز وفبير  يمًزرهبَُبْ داياْ مؼًز فمبل

 –سًاوىد از چهًوهٓ اوؼبم َيگًوٍ فمبلٕز فىٓ  دفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز ديياز دي َي زمبن ي مكبن مٓ -43ثٌذ 

 . ثيدايان از يسبٔ  ديودٌ فًق سجك ثبزدٔد ي گزايربر الزم يا سٍُٕ ومبٔىد لمسٕبسٓ ثُيٌ

غيافٕبٔٓ ي ية ي ًَا ي از أه قجٕ  دي مكبوٓ دي صًيسٓ كٍ ًَادٕمبَبْ فًق سجك ثٍ دالٔ  فىٓ ٔب ريأػ ػ -44ثٌذ 

 دفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز دييازگٕي گيدٔدٌ ، و   ي اوش بل ين از ؼئق زمٕىٓ ثب َمبَىهٓ  كٍ فييد يمدٌ ي زمٕه

 . ثحمبوك اسز

وبيثيْ  كسٍٕ خسجبوبن، اسشبد خسجبوبن قج  از ديياز مٓ ثبٔهز از يظمٕز ية ي ًَاْ مىؽ ٍ ديياز ي مهٕيَبْ -45ثٌذ 

 . ي م بصد خًد يگبٌ ي اؼحلبر الزم يا از ًَارىبسٓ دئبفز كيدٌ ثبرىد

 designeeوفئٍ ثياْ صديي اػبزٌ وبمٍ صحيٕز ديياز ثياْ ًَادٕمبَب ي خسجبوبن ي ميثٕبن ديياز دي يـٕيٍ  -46ثٌذ 

 . د ثًدمًيد سبئٕد دفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز ديياز ي ثب اوؼبم يزمبٔشبر ميثًؼٍ، مٕهي خًاَ

مهئًلٕز . ومبٔىد كسٍٕ َىيػًٔبن ي خسجبوبن ي ممسم خسجبوبوٓ كٍ سحز وفبير مًسهبر يمًزرٓ  ديياز مٓ -47ثٌذ 

 . ثبرد أشبن ثٍ لُدٌ مًسهٍ ٔب يمًزرهبٌ مٓ

سًاوىد ثياْ َىيػًٔبن خسجبوٓ خًد گًإَىبمٍ داخسٓ صبدي ومبٔىد ي مبدامٓ كٍ سحز  كسٍٕ يمًزرهبَُب مٓ -48ثٌذ 

 . ومبٔىد، مهئًلٕز أشبن ثٍ لُدٌ يمًزرهبٌ مٓ ثبرد بير أشبن ديياز مٓوف

يمًزرهبَُب ي مؤسهبر يمًزرٓ ثبٔد ثياْ كسٍٕ َىيػًٔبن ي خسجبوبن خًد دييودٌ يمًزرٓ دارشٍ كسٍٕ  -49ثٌذ 

  .ثبرىد
ي لمسٕبر  اوؼبم َيگًوٍ ومبٔش ًَأٓ، مهبث ٍ، اسشيبدٌ از يسبٔ  ديودٌ دي ياسشبْ سجسٕغبر ي ومبٔش -50ثٌذ 

ثب َمبَىهٓ دفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز ديياز ي يايد مياقجز ديياز ميثًؼٍ مٕهي   ممىًق ي صيفبً يكييثبسٕك

 . خًاَد ثًد

َبْ ممشجي يا ثٍ َمياٌ  ًإَىبمٍ ميثًغ ثٍ خًد ي ثٕمٍ وبمٍكسٍٕ خسجبوبن ثٍ َىهبم ديياز ثبٔد مؼًز ديياز ٔب گ -51ثٌذ 

 . مهئًلٕه فييدگبَُب ايائٍ دَىد –دارشٍ ثبرىد سب لىدالسزيم ثٍ مياػك وفبيسٓ كشًي 

سممٕي ي وهُدايْ َي يسٕسٍ ديودٌ فًق سجك زٔي وفي افيادْ اوؼبم خًاَد گيفز كٍ از دفشي مُىدسٓ ي  -52ثٌذ 

ظمىبً سبلبر ديياز، اوؼبم سممٕيار ي  .اود فز ومًدٌ ي مًيد سبئٕد قياي گيفشٍقبثسٕز ديياز مؼًز دئب

 . گيدد طجز  مٓ (Log Book)سمًٔط قؽمبر ي كسٍٕ يًادص دي دفشيچٍ ًَادٕمب



 

62    

 

 سازمان هواپيمايي كشوري
 معاونت استاندارد پرواز

 دفتر مهندسي و قابليت پرواز

 دستورالعمل اجرايي انجام فعاليت هاي وسايل پرنده فوق سبك غير نظامي

 

 

  

 شرايط اختصاصي

 Training Procedure Manualيمؽبثق  Syllabusيمًزش ديياز سًسػ يمًزرهبَُب ئب ممسمٕه ديياز ثياسبس -53ثٌذ 

 . گيدد كٍ ثٍ سصًٔت دفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز ديياز يسٕدٌ اسز اوؼبم مٓ

 (Specific Operation Provision)كسٍٕ يمًزرهبَُب ثبٔد داياْ دسشًيالممسُبْ ميثًغ ثٍ ادايٌ يمًزرهبَُب  -54ثٌذ 

 . ثبرىد Training Procedure Manualَبْ يمًزرٓ  ي دسشًيالمم 

لمسٕبر ديش چشي ثبز، كشٕدن دبيچٍ سجسٕغبسٓ ي سمذبرٓ ي از أه قجٕ  ممىًق ي دي  ديسبة َيگًوٍ رٕئٓ، -55ثٌذ 

صًير وٕبز ثب اؼحق دفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز ديياز ي كهت مؼًز از دفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز ديياز مٕهي ي 

 . مؼبز خًاَد ثًد

 . سٓ ي قبثسٕز ديياز مٕهي خًاَد ثًديييد َيگًوٍ يسٕسٍ ديودٌ فًق سجك غٕي وفبمٓ ثب سبئٕد دفشي مُىد  -56ثٌذ 

مًوشب  ي َيگًوٍ سغٕٕيار دي يوگ ي سؼُٕزار  -سبخز -ؼيايٓ -فييش -ليظٍ -اػبيٌ -و   ي اوش بل -57ثٌذ 

ثب اؼحق ي مؼًز دفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز ديياز مىًغ ثٍ اوؼبم سشئيبر طجز ي ثييسٓ ( مًسًي ثدوٍ)اصسٓ 

 . قيايداد مٕهي ي مؼبز خًاَد ثًد

فييرىدگبن يسٕسٍ ديودٌ فًق سجك مًـف َهشىد ثٍ مىفًي ليظٍ ي اوش بل ي يزمبٔش يسٕسٍ ي سبزودگبن  -58ثٌذ 

 (مؽبثق ريأػ صديي گًإَىبمٍ طجز. )ديودٌ از سبزمبن گًإَىبمٍ طجز مًقز دئبفز دايود

َبْ سيئحٓ، يمًزرٓ، گيدرهيْ ًَأٓ ي دي ثبودَب  ارحبي ي ٕ ٓ مبلك يسٕسٍ ديودٌ ثبٔد دي مؼشمك -59ثٌذ 

 . زٔي وفي مؤسهبر مؼبزاقدام ثٍ ديياز ومبٔىد ي فييدگبَُبْ مؼبزي

المسسٓ ثب يسٕسٍ ديودٌ فًق سجك دي مهٕيَبْ ًَأٓ ثبٔد از ؼئق  ديخًاسز دييازَبْ داخسٓ ٔب ثٕه -60ثٌذ 

ثياثي )داياْ مؼًز دي فييدگبَُبْ كشًي ي ثبودَبْ ديياز كٍ داياْ مؼًز از سبزمبن َهشىد  مؤسهبر

گيدد ي ثُيٌ ثيداي مًـف اسز  ي ثب يلبٔز م ييار ًَاوًيدْ صبدي مٓ( مىديػبر دي أه دسشًيالمم 

 .ٕبر فىٓ ي لمسٕبسٓ الزم ثيخًيداي ثبردًصػُز ديياز دي مهٕيَبْ ٔبدردٌ از خص

صًيسٕكٍ يسٕسٍ ديودٌ از سًْ مياػك صبلح سًقٕف، ظجػ ي ٔب مصبديٌ رًد ثبٔد مياست ـي  مدر  دي -61 ثٌذ

 . ثٍ سبزمبن الحم رًدیٔصحح دبوزدٌ ييز از سًْ مياػك 

دايودٌ يسٕسٍ ديودٌ مًـف اسز دي صًير ثييز و ص فىٓ دي زمبن الشجبي گًإَىبمٍ ممبٔىٍ فىٓ ثياْ يفك  -62ثٌذ 

  .و ص اقدام ومبٔد

داي داياْ لٕت ي و ص سشحٕص دادٌ ردٌ  اْ كٍ مؽبثق وفئٍ كبيرىبسبن گًإَىبمٍ دايودٌ يسٕسٍ ديودٌ -63ثٌذ 

سًاود يسٕسٍ ديودٌ يا سب سبئحٓ كٍ دي ثيگ اػبزٌ وبمٍ صبديٌ سًسػ مًسهٍ مشحص ردٌ ثٍ  ف ػ مٓ

 . ثبرد يفك لٕت ممىًق مٓسممٕيگبٌ ٔب سًقيهبٌ مىش   سبزد ي َيگًوٍ اسشيبدٌ از يسٕسٍ ديودٌ سب 
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َبْ محصًي كٍ از سًْ  َبْ خًد يا دي فيم اػبزٌ وبمٍ ، كسٍٕ مؤسهبر مؼبز ثٍ صديي گًإَىبمٍ فىٓ -64ثٌذ 

 . ومبٔىد گيدد صبدي مٓ دفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز ديياز سمٕٕه ي چبح مٓ
 

َب مؽبثق  ثييسٓ اسىبد ي سبئٕد ين َبْ كبيرىبسٓ، طجز ي صديي َيگًوٍ مؼًزَبْ فىٓ ي لمسٕبسٓ ي َزٔىٍ -65ثٌذ 

 . گيدد ثيدايان ديداخز مٓ َبْ سمٕٕه ردٌ از سًْ ثُيٌ سميفٍ
 

چًن ايشمبل دايد ًَادٕمب دي يٕه يزمبٔش ديياز، ػُز صديي ايلٕه اػبزٌ وبمٍ دچبي خهبير ي سبوحٍ  -66ثٌذ 

سًاود ًَادٕمب يا ثٍ لحبؾ خهبيار ػزٔٓ ٔب ثدوٍ كبم  ف ػ ثياْ اوؼبم يزمبٔش  گيدد، لذا مبلك ًَادٕمب مٓ

 . ًلٕشٓ وحًاَد دارزثدُٔٓ اسز خسجبن يزمبٔشهي دي أه ياثؽٍ َٕچهًوٍ مهئ. دييازْ ثٕمٍ ومبٔد

 

َبْ مصًة ريكز فييدگبَُبْ كشًي سًسػ  َبْ خدمبر فييدگبَٓ مؽبثق سميفٍ ديداخز َزٔىٍ -67ثٌذ 

 . ثيداي ثٍ يهبثُبْ ميثًؼٍ يائز خًاَد گيدٔد ثُيٌ
 

المسسٓ ميسجػ ثب يسبٔ  ديودٌ فًق  دفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز ديياز ثياسبس سغٕٕيار ظًاثػ ي م ييار ثٕه -68ثٌذ 

سًاود وهجز ثٍ م ييار ي ظًاثػ مىديع دي أه دسشًيالمم   سجك ي َمچىٕه ريأػ داخ  كشًي مٓ

 . سغٕٕيار الزم يا دادٌ ي دس از سصًٔت دي دسشًيالمم  ديع ومبٔد
 

 .   ي اوش بل يسبٔ  ديودٌ فًق سجك دي دفشي مُىدسٓ ي قبثسٕز ديياز صًير مٕهٕيدطجز ػُز وَيگًوٍ  -69ثٌذ 

 

ثيدايْ از يسبٔ  ديودٌ فًق سجك كٍ  ارحبي ي ٕ ٓ ي ي ًقٓ مكسيىد سمبمٓ ظًاثػ ي م ييار ثُيٌ  -70ثٌذ 

 . سًسػ سبزمبن مصًة ردٌ اسز دي چبيچًة أه دسشًيالمم  ثٍ اػيا دييييد
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