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 كليات -1

 روز به و هوايي نقل و حمل صنعت بازدهي افزايش هدف با و كشوري هواپيمايي قانون 17 ماده و 6 ماده ه بند اجراي در

 هوايي نقل و حمل مؤسسات و ها شركت عمليات و تأسيس ضوابط شيوه نامه جمله از ذيربط هاي شيوه نامه كردن آمد

 فعاليت و تأسيس شيوه نامه عنوان با حاضر شيوه نامه كشوري، هواپيمايي عالي شوراي 10/5/1372 مصوب كشور

 .شودمي گذاشته اجرا به  هواپيمايي هايشركت

 هدف -1-1

برداري بهره صدور پروانهت نامه، ايجاد و مستند نمودن يك روش يكنواخت و مشخص جههدف از تدوين اين شيوه

 . باشدشركتهاي هواپيمايي و نظارت بر فعاليت آنها مي

 تعاريف -1-2

 روند:واژه هاي زير در معاني مشروح مربوطه به كار مي نامه،شيوهدر اين 

 كشوري هواپيمائي سازمان: سازمان 1.1

  .كشوري يييماهواپ قانون  6 ادهم موضوع كشوري شوراي عالي هواپيمايي شورايعالي هواپيمايي: 1.2

ها و نهاد داخل سازمان هواپيمايي كشوري كه مسئوليت ارزيابي فني و اقتصادي طرح :كميته هوانوردي 1.3

عملياتي ،تاييديه بازرگاني و فنيسه نيز صدور و و احراز صالحيت حرفه اي مديران  متقاضيعمومي  هايصالحيت

 را بعهده دارد. و امنيتي 

 .دارد برعهده را اداريانوردي كه وظيفه انجام مراحل دبيرخانه كميته هو: دبيرخانه 1.4

در سازمان تشكيل  شيوه نامهحقوقي كه براي دريافت مجوز خدمات موضوع اين حقيقي يا هرشخص  :متقاضي 1.5

 .پرونده داده است

قانون هواپيمايي  17براساس ماده  مطابق قوانين كشوري تاسيس و حقوقي است كه : شخصشركت هواپيمايي 1.6

شوراي عالي هواپيمايي كشوري حسب شرايط مندرج در گواهينامه عمليات شركت  صويبپس از ت كشوري و

(AOC)  كند فعاليتنقل مسافر و بار و پست در پروازهاي بازرگاني )تجاري(  وحمل در زمينه ارائه خدمات . 

شرايط عمومي دريافت و احراز  ليات طرح پيشنهاديكاست مبني بر تأييد  اينامه:گواهينامه اصوليموافقت 1.7

ماه  6گردد و مدت اعتبار آن كه با تصويب شورايعالي هواپيمايي توسط سازمان صادر مي برداريبهره پروانه
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اً با تاييد با تاييد كميته هوانوردي سازمان و يك نوبت شش ماهه ديگر صرفباشد كه براي يك نوبت شش ماهه مي

 .باشدمي قابل تمديد شورايعالي هواپيمايي

كه توسط كميته هوانوردي )پس از انجام بررسيهاي معاونت است  ايتاييديه: تاييديه صالحيت بازرگاني 1.8

شرايط دريافت آن توسط متقاضي مشروط به شود كه صادر مي نامه اصوليبراي دارندگان موافقتو هوانوردي( 

، تحقق الزامات بازرگاني و اضيبرداري مورد درخواست متقمتناسب با نوع پروانه بهره احراز كفايت مالي

است. الزامات فوق، بصورت جداگانه تدوين شده و ظرف مدت  مورد نظر سازمان زيرساختهاي اقتصادي و مالي 

 گردد. به متقاضي اعالم مي شيوه نامهيكماه از تاريخ تصويب اين 

از انجام بررسيهاي  توسط كميته هوانوردي پس است كه  ايتاييديه: تاييديه صالحيت فني و عملياتي 1.9

شرايط دريافت آن توسط متقاضي شود كه صادر مي نامه اصوليبراي دارندگان موافقت معاونت استاندارد پرواز

برداري است كه توسط معاونت يادشده ظرف مدت يكماه از مشروط به رعايت استانداردهاي مربوط به پروانه بهره

 گردد. اضي اعالم ميتدوين و به متق شيوه نامهتاريخ تصويب اين 

اي است كه با تصويب شورايعالي هواپيمايي پس از صدور موافقتنامه پروانهپروانه بهره برداري آزمايشي:  1.10

، براي متقاضي جهت آغاز فعاليت صالحيت فني و عملياتي ، امنيتي، تاييديه بازرگانيسه اصولي و صدور 

 شود.آزمايشي با اعتبار يكساله صادر مي

كه پس از دوره آزمايشي يكساله با تصويب شوراي  استاي پروانهساله:  يكبرداري موقت رهپروانه به 1.11

 گردد.عالي هواپيمايي توسط سازمان صادر مي

گردد. در پايان اين ساله صادر مي يكاي است كه متعاقب پروانه موقت پروانهبرداري دائم: پروانه بهره 1.12

ک و عملكرد شركت صدور گواهينامه دائم را تصويب و سازمان آنرا دوره شوراي عالي با بررسي اسناد و مدار

 كند.صادر مي

اي و چارتري با بندي؛ برنامهدر دو دسته شيوه نامهبرداري موضوع اين پروانه بهره انواع پروانه هاي بهره برداري: 1.13

 باشد:هدف؛ جابجايي مسافر، بار و پست هوايي مشتمل بر انواع ذيل مي

 المللي(برداري حمل بار هوايي)داخلي و بينپروانه بهره 

 در سطح داخلياي برنامهو پست هوايي بصورت  ، باربرداري حمل مسافرپروانه بهره 

 الملليدر سطح بيناي برنامهو پست هوايي بصورت  ، بار برداري حمل مسافرپروانه بهره 

 در سطح داخليچارتري و پست هوايي بصورت  ، باربرداري حمل مسافرپروانه بهره 

 الملليدر سطح بين چارتريو پست هوايي بصورت  ، باربرداري حمل مسافرپروانه بهره 

 منطقهو پست هوايي بصورت  ، باربرداري حمل مسافرپروانه بهره(ايRegional Airline) 
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 الملليبين داخلي وو در سطح  اي و چارتريبرنامهبرداري حمل مسافر، بار و پست هوايي بصورت پروانه بهره(Full AOC) 

 حمل و نقل بار،پست مسافربرداري پروانه بهره(AOC) 

 خدمات هوايي خاصداري پروانه بهره(SPO ) 

  ايرتاكسي 

مطابق تعريف كه غيرمتعارف  و قانونييرغاظت از هوانوردي در برابر مداخالت حفعبارت است از  امنيت: 1.14

منزله خدماتي  انساني و امكانات تأمين مي شود. خدمات امن به با تركيبي از پيش بيني ها و منابع نيرويايكائو 

 است كه اصول و استانداردهاي پيشگيري و مقابله با ناامني در آن رعايت شده است.

آسيب وارده به انسان و يا اموال و امكانات در مطابق تعريف ايكائو احتمال وضعيتي است كه در آن  ايمني: 1.15

منزله خدماتي است كه با رعايت اصول و شود. خدمات ايمن به ده و حفظ ميسطح قابل قبولي كاهش داده ش

  استانداردهاي مربوطه، سالمتي مسافر و خدمه پروازي تامين مي شود. 

به حمل بار، مسافر و  هاي هواپيمايي مجازتوسط شركت پروازي است كه پرواز بازرگاني )تجاري(: 1.16

 گردد.محموالت پستي و با قصد انتفاع انجام مي 

انجام پايش و نظارت بر تداوم  شركت:مالي كفايت ، صالحيت و بخش ارزيابي استمرار شايستگي 1.17

شايستگي شركت در طول فعاليت آزمايشي و دائمي آن بعهده معاونتهاي ذيربط سازمان بوده و  گزارشات آن از 

 شود. رائه ميگيري مقتضي به شورايعالي هواپيمايي اطريق كميته هوانوردي به منظور تصميم

 اسناد وابسته -1-3

 پذيرد.ميسازمان تاثير  3040و  4000 اين سند از اسناد
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 هواپيمايي شركت فعاليت تقاضاي به رسيدگي آيين -2

 و عمومي شرايط متقاضي، عمومي شرايط شامل مواردي برداري، بهره پروانه و اصولي موافقتنامه صدور روند در

 و عملياتي و فني شرايط بازرگاني، و فني توجيه طرح شركت، پيشنهادي سنامهاسا مديرعامل، و مديره هيئت اختصاصي

 .گرفت خواهند قرار سازمان بررسي مورد امنيتي شرايط

 متقاضي عمومي شرايط -2-1

 :باشد برخوردار ذيل شرح به عمومي شرايط از بايست مي متقاضي -2-1-1

 .است ايران اسالمي جمهوري تابعيت داراي و سهامي شركت يك متقاضي  -2-1-1-1

 مفاد طبق را شركت مالي كفايت و مالي منابع تأمين توانايي است قادر تقاضيم  -2-1-1-2

 . برساند اثبات به شيوه نامه اين الف ضميمه

)طبق  را شركت تخصصي و اجرايي توانمندي مؤثري نحو به تا است قادر متقاضي  -2-1-1-3

 به ستدرخوا مورد فعاليت انجام در مرجع استانداردهاي با مطابق(شيوه نامهفرم پيوست ه 

 .برساند اثبات

  سازمان به شرايط واجد مديرة هيئت اعضاي و عامل مدير معرفي  -2-1-1-4

برداري فعاليت بازرگاني در زمينه توانند متقاضي دريافت پروانه بهرهشركت هاي سازنده هواپيما نمي :1 تبصره

سهامداران يا  توانند بطور مستقيم يا از طريقباشند و همچنين اين شركت ها نمي شيوه نامهخدمات موضوع اين 

اعضاي هيئت مديره خود به عنوان سهامدار يا عضو هيئت مديره در شركت هاي هواپيمايي وارد شوند. شركت 

 برداري كنند.توانند صرفاً به منظور انجام امور جاري خود تقاضاي پروانه بهرههاي سازنده هواپيما مي
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 مديرعامل و مديره هيئت اي حرفه صالحيت احراز -2-2

 مديرعامل و مديره هيئت عمومي شرايط -2-2-1

 برخوردار ذيل شرح به عمومي شرايط از بايد مديره هيئت عضو يا مديرعامل سمت تصدي براي پيشنهادي اشخاص

 : باشند

 كشور اساسي قانون در شده شناخته اديان از يكي يا و اسالم مبين دين به متدين  -2-2-1-1

 روان و مخدر مواد  به اعتياد عدم اخالقي، فساد به اشتهار عدم قانوني، اهليت داشتن  -2-2-1-2

 . گردد اجتماعي حقوق سلب موجب كه كيفري محكوميت و پيشينه سوء عدم گردان،

 (آقايان براي) دائم معافيت يا و وظيفه خدمت انجام  -2-2-1-3

 سن سال 30 حداقل بودن دارا  -2-2-1-4

  )براي مديرعامل(سازمان حراست از عمومي صالحيت تاييديه  -2-2-1-5

)براي رئيس هيئت مديره بعنوان سرمايه شناسيكار تحصيلي مدرک حداقل بودن دارا  -2-2-1-6

  گذار الزامي نيست(

 

 هيئت مديره و مديرعامل تخصصيشرايط  -2-2-2

اشخاص پيشنهادي براي تصدي سمت مديرعامل يا عضو هيئت مديره بايد از شرايط تخصصي به شرح ذيل برخوردار 

 باشند:

)به صنعت و مرتبط در مشاغل تخصصي الس 10و يا در صنعت حمل و نقل هوايي سال سابقه فعاليت  5 حداقل -2-2-3

  براي دو سوم اعضاي هيئت مديره تشخيص كميته هوانوردي(

 سال سابقه فعاليت در مشاغل مديريتي در صنعت هوانوردي براي مديرعامل 5حداقل  -2-2-4
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دارا بودن مدرک دكتري و كارشناسي ارشد در رشته هاي مرتبط به ترتيب به عنوان دو و يك سال  :2 تبصره

 محسوب مي گردد.  سابقه فعاليت

  شيوه نامهاين  -3-2احراز صالحيت علمي و تخصصي بر اساس مفاد بند  -2-2-5

 براي مديرعامل ايكائو )ترجيحاً زبان انگليسي(تسلط به يكي از زبان هاي رسمي  -2-2-6

در رعايت كشوري هواپيمايي  نپاسخگو به سازمامسئول و مديرعامل شركت هواپيمايي باالترين مقام  :3 تبصره

 . استعمليات ايمن و امن هوانوردي در خصوص  هاشيوه نامهمقررات، قوانين و 

ن فني و از شركت هواپيمايي از جمله معاونا ساير افراد ذيربطهاي مسؤليت رافعپاسخگويي مدير عامل  :4 تبصره

 .هيئت مديره نيست و عملياتي

هاي ايمن شيوه نامهايت قوانين، مقررات و شركت در رع ن فني و عملياتمسئوليت مدير عامل و معاونا :5 تبصره

 .نيستبه غير  انتقالو امن قابل 

 

 ترتيب رسيدگي و تأييد يا رد صالحيت حرفه اي هيئت مديره و مديرعامل -2-3

 .است شيوه نامهاين  2-2ماده در  شرايط مندرجاحراز  ،منظور از صالحيت حرفه اي هيئت مديره و مديرعامل -2-3-1

از اشخاص حقيقي پيشنهادي براي تصدي مسئوليت مديريت عامل و يا عضويت در صالحيت حرفه اي هر يك  -2-3-2

به تاييد  بايستمي  موافقتنامه اصولي  هيئت مديره، بايد قبل از انتصاب به سمت هاي مورد نظر و قبل از دريافت 

ي و برسد. صالحيت حرفه اي اين اشخاص از طريق بررسي سوابق تجربي، سوابق تحصيلي، صالحيت تخصص

 صالحيت عمومي تعيين مي شود.

 گيرد. در كميته هوانوردي سازمان صورت ميبررسي صالحيت حرفه اي اعضاي هيئت مديره و مديرعامل،  -2-3-3

كميته هوانوردي مي تواند از صاحب نظران صنعت هوانوردي و اشخاص مطلع براي حضور در جلسات دعوت   -2-3-4

 به عمل آورد.
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ريت اعضاء رسميت داشته و تصميمات متخذه در اين مورد با حصول دو جلسات كميته هوانوردي با حضور اكث -2-3-5

 سوم آراي حاضران در جلسه معتبر خواهد بود.

 مهيضم 1 فرمقالب مشخصات اشخاص پيشنهادي جهت تصدي سمت مديرعامل يا عضو هيئت مديره، بايد در  -2-3-6

 موظف استدبيرخانه ارسال گردد. ، براي دبيرخانه )و(، به انضمام مدارک و مستندات مندرج در ضميمه  )ج(

در صورت ناقص بودن فرم ها، مدارک يا اطالعات، موضوع را حداكثر ظرف يك هفته به متقاضي اطالع دهد 

 مطرح نمايد. هوانوردي جلسه كميتهدر و پس از تكميل مدارک، 

( را بررسي و نسبت شيوه نامهاين  -1-2دبير كميته هوانوردي بايد مدارک مربوط به صالحيت عمومي )موضوع  -2-3-7

 به رد يا تأييد صالحيت عمومي شخص پيشنهادي تصميم گيري كند. 

اي، از آزمون پس از بررسي سوابق تجربي و تحصيلي، كميته هوانوردي مي تواند براي ارزيابي صالحيت حرفه -2-3-8

يين صالحيت هاي حرفه اي يا مصاحبه شفاهي يا تركيبي از اين دو روش استفاده نمايد. در هر حال شيوة تع

اي بايد به تصويب كميته برسد. حوزه هاي مورد ارزيابي در آزمون و يا مصاحبه توسط سازمان اعالم ميحرفه

 گردد.

در صورتي كه طبق نظر كميته هوانوردي براي تاييد صالحيت حرفه اي، انجام آزمون و يا مصاحبه با داوطلب  -2-3-9

، ساعت و محل را از طريق ارسال دعوت نامه براي متقاضي ضروري باشد، دبيرخانه حداقل يك هفته قبل، تاريخ

و شخص پيشنهادي اعالم مي نمايد. در صورتي كه به تشخيص كميته هوانوردي، شخص پيشنهادي بدون عذر 

 موجه، دو بار در وقت تعيين شده در جلسه حاضر نشود، كميته تقاضاي وي را از دستور خارج خواهد كرد.

شرايط تخصصي الزم را براي تصدي سمت  شيوه نامهادي براساس اين در صورتي كه شخص پيشنه -2-3-10

پيشنهادي نداشته باشد، كميته هوانوردي مي تواند به منظور جلوگيري از توقف ادامه فعاليت شركت هواپيمايي، 

بالمانع اعالم كند. ماه  3و حداكثر به مدت تصدي سمت مورد درخواست توسط داوطلب را به طور موقت 

كميته هوانوردي مي تواند تأييد صالحيت را مشروط به احراز شرايطي نمايد يا ضمن تاييد موقت همچنين 

 صالحيت، فرصتي را براي احراز شرايط خاص در نظر بگيرد. 

كميته هوانوردي ظرف يك هفته پس از تاريخ تشكيل جلسه نظر خود را در مورد صالحيت حرفه اي  -2-3-11

صورتي كه صالحيت حرفه اي اشخاص مورد نظر از سوي كميته  اشخاص پيشنهادي اعالم مي نمايد. در
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هوانوردي مورد تأييد قرار گيرد، دبيرخانه پس از تصويب موضوع در كميته هوانوردي و اخذ تأييد رئيس 

 صادر خواهد نمود.« تأييديه صالحيت حرفه اي»سازمان، براي اشخاص مذكور 

ر اجراي وظايف، در اختيار اعضاي كميته هوانوردي يا و به منظو شيوه نامهاطالعاتي كه به موجب اين  -2-3-12

هر يك از كاركنان سازمان قرار مي گيرد، محرمانه تلقي شده و جز در موارد تعيين شده توسط هيئت مديره 

 سازمان، يا مقررات، نبايد اظهار گردد.

تقاضا  در صورتي كه صالحيت حرفه اي شخص پيشنهادي رد يا از دستور خارج شود، بررسي مجدد -2-3-13

 ماه صورت مي گيرد. 3پس از گذشت حداقل 

، كليه شركت هاي هواپيمايي فعال و متقاضي فعاليت موظف اند شيوه نامهاز تاريخ تصويب اين  -2-3-14

حداكثر ظرف يك ماه ضمن معرفي اعضاي حقيقي هيئت مديره، نمايندگان اعضاي حقوقي هيئت مديره، و 

 يت حرفه اي مديرعامل و اعضاي هيئت مديره اقدام نمايند.مديرعامل به سازمان، جهت اخذ تأييديه صالح

 هواپيمايي شركت مديرعامل و مديره هيئت عضو عنوان به شيوه نامه اين تصويب تاريخ در كه اشخاصي :6 تبصره

 ارائه سازمان به اي حرفه صالحيت تأييديه تقاضاي شيوه نامهاز تصويب اين  ماه يك ظرف بايد دارند، فعاليت

 .نمايند

ي كه صالحيت حرفه اي اكثريت اعضاي هيئت مديره يا مديرعامل شركت هواپيمايي فعال در صورت -2-3-15

روز،  10توسط كميته رد يا به دليل عدم درخواست متقاضي، بررسي نشده باشد، متقاضي بايد ظرف حداكثر 

 اشخاص جايگزين را معرفي نمايد.

ل و متقاضي فعاليت موظف اند براي ، كليه شركت هاي هواپيمايي فعاشيوه نامهاز تاريخ تصويب اين  -2-3-16

تمديد، ارتقاي پروانه بهره برداري و يا دريافت پروانه بهره برداري جديد، اعضاي هيئت مديره و مديرعامل را 

 جهت اخذ تأييديه صالحيت حرفه اي به سازمان معرفي نمايند.
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ي رسيده باشد، كميته مي در صورتي كه صالحيت حرفه اي شخص پيشنهادي قبالً به تاييد كميته هوانورد :7 تبصره

 تواند صرفاً با بررسي صالحيت عمومي، صالحيت حرفه اي وي را مجدداً تاييد كند.

بنا بر تشخيص كميته هوانوردي و با توجه به نوع پروانه بهره برداري مورد درخواست متقاضي، انتصاب  -2-3-17

يمي از تعداد اعضاي هيئت اعضاي هيئت مديره در صورت تاييد صالحيت عمومي ، براي حداكثر كمتر از ن

 الزامي نيست. « تأييديه صالحيت حرفه اي»مديره بالمانع مي باشد و براي تعداد مذكور اخذ 

 براي مديرعامل الزامي است و مشمول معافيت اين بند نمي باشد.« تأييديه صالحيت حرفه اي»: اخذ تبصره

ا مديرعامل شركت هواپيمايي به شخص حقيقي كه دوره ماموريت وي به عنوان عضو هيئت مديره ي -2-3-18

پايان رسيده و ظرف يك ماه مجدداً در سمت خود ابقاء نشده يا شخص ديگري به عنوان جايگزين وي تعيين 

 نشده باشد، بايد موضوع را كتباً به سازمان اطالع دهد. 

را  هشيوه نامشركت هر يك از شرايط مندرج در اين و اعضاي هيئت مديره در صورتي كه مديرعامل  -2-3-19

و يا محجور شود يا به كند ، يا فوت ذ تصميم مقامات مسئول شركت تغييراز دست بدهد يا به واسطه اتخا

 مستلزم محروميت از حقوق اجتماعي محكوم شود، الزم است باالترين فرد اداره كننده شركت مجازات قطعي

نين دارنده ان اطالع دهد. همچروز به صورت كتبي به سازم 10، مراتب را حداكثر ظرف بر اساس اساسنامه

نسبت به جايگزيني فرد واجد شرايط اقدام و مراتب را به اطالع سازمان برساند. پروانه حداكثر ظرف يك هفته 

 در غير اين صورت به نحو مقتضي از ادامه كار شركت جلوگيري خواهد شد.

اي مديرعامل و  در خصوص احراز صالحيت حرفه شيوه نامهدر صورت عدم رعايت بندهاي اين  -2-3-20

اعضاي هيئت مديره، موضوع پس از بررسي در كميته هوانوردي به شوراي عالي هواپيمايي ارجاع مي شود. در 

را احراز نمايد، سازمان هواپيمايي كشوري مي تواند حسب  شيوه نامهشورايعالي هواپيمايي تخلف از  صورتيكه

 مورد به صورت ذيل اقدام نمايد:
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 ج در پرونده؛اخطار كتبي بدون در  -2-3-20-1

 اخطار كتبي با درج در پروند؛  -2-3-20-2

 تعليق پروانه بهره برداري به مدت محدود؛  -2-3-20-3

 برداري()لغو پروانه  بهرهتعليق پروانه بهره برداري به مدت نامحدود  -2-3-20-4

در صورت حصول شرايط ذيل، كميته هوانوردي مي تواند اقدام به سلب صالحيت حرفه اي اشخاص  -2-3-21

 داراي تأييديه نمايد:

تخلف از قوانين و مقررات كه منجر به صدور حكم قطعي از مراجع قانوني  -الف  -2-3-21-1

 گردد.

 ارائه اطالعات نادرست و يا كتمان برخي اطالعات اثرگذار در تصميم گيري. -ب  -2-3-21-2

 .شيوه نامهفقدان هر يك از شرايط عمومي مقرر در اين  -ج  -2-3-21-3

يه مجدد از سوي سازمان، به منزله پايان دوره تصدي سمت اشخاص داراي تاييديه و عدم صدور تأييد :8 تبصره

 انقضاي تاييديه صالحيت حرفه اي آنان تلقي مي گردد.

ظرف يك هفته پس از تاريخ تشكيل كميته هوانوردي  -21-3-2 در صورت وقوع موارد موضوع بند -2-3-22

شخص مورد نظر اعالم مي  جلسه و دعوت از شخص معرفي شده، نظر خود را در مورد صالحيت حرفه اي

تصويب در كميته نمايد. در صورتي كه صالحيت شخص مذكور از سوي كميته سلب گردد، دبيرخانه پس از 

  اخذ تأييد رئيس سازمان ، تأييديه صادره براي وي را لغو خواهد نمود.هوانوردي و 
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 كار و كسب اقتصادي و فني توجيه طرح -2-4

مديريت  در سامانهبدين منظور تعبيه شده  در قالب فرم اقتصادي و عملياتيطرح توجيه فني، بايست مي متقاضي -2-4-1

  د.نمايتهيه و ارائه   مجوزهاي هوانوردي

 اساسنامه شركت -2-5

 ذيل بايد در اساسنامه پيشنهادي شركت هواپيمايي ملحوظ شده باشد: نكات -2-5-1

 موضوع فعاليت صرفاً در قالب وظايف مرتبط با شركت هاي هواپيمايي و در  -2-5-1-1

 تعيين شود. شيوه نامهچارچوب مفاد اين 

قانون هواپيمايي رعايت مفاد قانون تجارت، تمامي قوانين و مقررات موضوعه ايكائو،   -2-5-1-2

نامه مرجع سازمان هواپيمايي كشوري و مصوبات ها و آئينشيوه نامهها، ، بخشنامهكشوري

 شوراي عالي هواپيمايي كشوري در تنظيم اساسنامه الزامي است.

در خصوص نحوه تعيين مديرعامل و اعضاي هيئت مديره  شيوه نامهيت مفاد اين رعا  -2-5-1-3

 است.  در تنظيم اساسنامه پيشنهادي الزامي

در خصوص كفايت مالي شركتها به تفكيك انواع مختلف  شيوه نامهرعايت مفاد اين   -2-5-1-4

 ي الزاميدر تنظيم اساسنامه پيشنهاد شيوه نامهاين  پيوست ببرداري طبق جدول پروانه بهره

 است. 

 

 و امنيتي  و بازرگاني عملياتي،شرايط فني -2-6

واحدهاي باشد كه از طرف ميامنيتي  و  و بازرگاني عملياتي ،فني الزامات  متقاضي ملزم به تامين و رعايت  -2-6-1

 گردد. مي به متقاضي اعالم سازمانتخصصي مربوطه 
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 اصولي نامهموافقت صدور فرآيند -3

 لي طي مراحل ذيل مي باشد:موافقتنامه اصو صدورفرايند  -3-1

و  بصورت سيستمي از طريق تارنماي سازمان در بخش سامانه مديريت مجوزهاي هوانورديدرخواست  ارايه -3-1-1

 پيگيري درخواست از طريق سيستم فوق.

جهت جلوگيري از اتالف وقت و به منظور حصول اطمينان از اين كه متقاضي كامال از مراحل مورد نياز براي  -3-1-2

بهره برداري آگاهي يافته است، دبيرخانه با دعوت از متقاضي و با تشكيل كارگروه توجيه مراحل روانه پدريافت 

شود تا فرصت داده مييكماه اقدام ، فرآيندهاي موجود و اسناد و مدارک مورد نياز را دقيقاً به متقاضي اعالم و 

در صورت عدم حضور در كارگروه در زمان متقاضي پس از اتخاذ تصميم نسبت به ادامه فرآيند اقدام نمايد. 

 يكن تلقي خواهد گرديد. لممقرر و يا عدم اعالم نظر درخصوص ادامه فرآيند، درخواست اوليه متقاضي كان

 كند. را تكميل مي سازمان 3040 شيوه نامه ضمايم 1 شماره در صورت درخواست ادامه فرآيند، متقاضي فرم -3-1-3

ارايه خواهد نمود. اين  از طريق سيستمات مورد نياز جهت تكميل تقاضا را متقاضي در زمان مشخص شده مستند -3-1-4

، مدارک احراز صالحيت (سازمان 3040 شيوه نامه   4 ضميمه1شماره  )فرممستندات شامل فرم درخواست 

طرح توجيهي، اساسنامه  فرم مربوط بهعمومي، مدارک احراز صالحيت حرفه اي هيئت مديره و مديرعامل، 

 ي شركت و اسناد پرداخت تعرفه هاي مربوطه خواهند بود. پيشنهاد

قانون هواپيمايي كشوري در بررسي انطباق تقاضا با مصالح كشور و احتياجات جامعه و  17با توجه به الزام ماده  -3-1-5

استانداردهاي مرجع، مستندات دريافتي توسط دبيرخانه حسب موضوع به بخشهاي تخصصي سازمان جهت 

 ر ارجاع خواهد شد.بررسي و اعالم نظ

هاي تخصصي سازمان و بررسي مستندات )و در صورت لزوم برگزاري جلسه با بخش رسيپس از اتمام بر -3-1-6

متقاضي  مورد درخواست برداري نوع پروانه بهره در ارتباط با ،متقاضي(، صالحيت عمومي و تخصصي متقاضي

و مراتب از  اعالم نظر خواهد شددي سازمان ها و زيرساختهاي وي در جلسه كميته هوانوربا توجه به ظرفيت

شود. در صورتي كه متقاضي پس از اطالع از راي كميته مايل به ادامه طريق دبيرخانه به متقاضي اعالم كتبي مي

مراحل باشد، كميته هوانوردي درخواست متقاضي را جهت صدور موافقت اصولي در شورايعالي هواپيمايي 

أي كميته هوانوردي، چنانچه ايراد كميته هوانوردي شكلي اعتراض متقاضي به ردر صورت . مطرح خواهد نمود
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تواند با برطرف نمودن اي(بوده و ماهوي نباشد، متقاضي مي)نقص مدارک و مستندات الزم و امور دبيرخانه

دهد  نواقص مورد نظر كميته موضوع درخواست و ضمايم مربوطه را جهت طرح مجدد به كميته هوانوردي ارائه

كه اين موضوع تنها در يك جلسه ديگر در كميته هوانوردي  قابل بررسي خواهد بود. در صورتيكه اين ايراد 

نظر خود را اعالم در اين خصوص ماهوي باشد، پرونده به شورايعالي هواپيمايي ارجاع خواهد شد و شورا 

 خواهد كرد.

 ت فرصماه  3شركت هواپيمايي جلسه شورا،  از تاريخ برگزاريدر صورت تصويب شورايعالي هواپيمايي،  -3-1-7

لوح موافقتنامه اصولي را از  )از جمله كفايت مالي(شيوه نامهبا رعايت تشريفات مذكور در اين خواهد داشت تا 

در غير اينصورت صدور موافقت اصولي آنان منوط به طرح مجدد درخواست در  .نمايدسازمان دريافت 

در صورت عدم تصويب شورا، مراتب به كميته هوانوردي سازمان جهت طي  شواريعالي هواپيمايي خواهد شد.

 نمودن فرايند اصالح يا منتفي شدن درخواست ارجاع خواهد شد.    

و براي شش ماه  با تشخيص سازمانماهه  6براي يك فرصت  نامه اصولي بنا به درخواست متقاضي وموافقت -3-1-8

 گردد.تمديد ميهواپيمايي ديگر)تمديد دوم( صرفاً با تاييد شورايعالي 

اعتبار داشته و فاقد هرگونه ارزش  برداريموافقتنامه اصولي صادره صرفاً براي ورود به فرايند صدور پروانه بهره -3-1-9

 باشد. غير قابل واگذاري به غير ميديگري است و 

 

ر موافقت اصولي اي، پس از طي مراحل مربوط به صدوبرداري منطقهبراي متقاضيان پروانه بهره تبصره:   -1

سازمان، به جاي برگه موافقت اصولي، تاييديه ثبت شركت با موضوع فعاليت خريد  1/2000 شيوه نامهطبق 

و ورود هواپيما صادر خواهد شد تا اين شركت بتواند با استناد به آن اقدام به اجاره به شرط تمليك هواپيما 

بايست نسبت به شركت مي برداري، ذ پروانه بهرهجهت اخطبق استانداردها و ضوابط اين سازمان نمايد. 

نموده و در اقدام و بازرگاني ، امنيتي عملياتي-هاي فنيفراهم نمودن الزامات موردنياز جهت صدور تاييديه

براي ،گردد(كه به متقاضي اعالم مي ظرف مهلت تعيين شده)صورت موفقيت در برآورد الزامات اين سازمان

 برداري صادر خواهد شد.اين شركت پروانه بهره
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 شرايط و فرآيند صدور پروانه بهره برداري -4

 صدور پروانه بهره برداري شامل مراحل ذيل مي باشد: فرايند -4-1

و  بازرگاني هاي صالحيتتاييديهپس از اخذ موافقتنامه اصولي، امكانات و شرايط مورد نياز جهت اخذ  متقاضي -4-1-1

فراهم نموده و  تاييديه سهبراي هر را يارهاي تعريف شده توسط سازمان طبق ضوابط و مع و امنيتي فني و عملياتي

 دهد. ارائه مي سازمانبه 

 و و بازرگاني عملياتي و امنيتي، هاي فنيبا لحاظ كردن شاخص كفايت مالي، طرح توجيهي، نظامنامه سازمان -4-1-2

چنانچه متقاضي را  و امنيتي ملياتيفني، عو  بازرگاني هايتاييديهالزامات و استانداردهاي موردنياز جهت اخذ 

به كميته هوانوردي ارجاع خواهد نمود. در  تاييديه سهواجد شرايط تشخيص دهند مراتب را جهت صدور اين 

و هيئت مديره و مديرعامل پيشنهادي  از كميته هوانوردي گردد تاييديه سهصورتيكه متقاضي موفق به اخذ اين 

برداري آزمايشي در شورايعالي ، مراتب جهت صدور پروانه بهرهموده باشندنتاييديه صالحيت حرفه اي را اخذ 

باشد و طي اين يكسال بررسي ها و نظارت هاي مدت اعتبار اين پروانه يكسال ميهواپيمايي مطرح خواهد شد. 

ي مربوط به تضمين تداوم شايستگي و صالحيت شركت بعمل آمده و گزارش آن به كميته هوانوردي و شورايعال

 شود. هواپيمايي ارائه مي

و  ، امنيتيچنانچه شركت بتواند در دوره آزمايشي يك ساله تمامي الزامات و استانداردهاي فني، عملياتي -4-1-3

برداري سه ساله در شورايعالي هواپيمايي مطرح خواهد بازرگاني را رعايت كند مراتب جهت صدور پروانه بهره

يا  هاي بازرگاني يا فني،عملياتيكي از شرايط احراز )اخذ( تاييديهشد. ولي درصورتيكه شركت به هر دليلي ي

كند و را از دست بدهد، سازمان گزارش كار را جهت اتخاذ تصميم الزم به شورايعالي هواپيمايي ارائه مي امنيتي

 حسب تصميم شورا عمل خواهد نمود. 

ه دائم به شورايعالي هواپيمايي گزارش در پايان دوره سه ساله، عملكرد شركت هواپيمايي جهت صدور پروان -4-1-4

 شود.مي

 :دربردارنده موارد زير است پروانه صادره -4-1-5
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 (مشخصات ارائه دهنده خدمات )نام و آدرس  -4-1-5-1

 مشخصات نوع خدمات و محدوده فعاليت  -4-1-5-2

 تاريخ صدور اولين پروانه  -4-1-5-3

شرايط صدور پروانه، ازجمله حق سازمان درانجام مميزي از فعاليت هاي ارائه دهنده   -4-1-5-4

 ابطال يا تعليق پروانه صادره با تصويب شورايعالي هواپيماييو 

 گردد.صادر ميامضاي رئيس سازمان  برداري بهبهرهپروانه  -4-1-6

سازمان با انجام مميزي و يا از طريق دريافت گزارش از خدمات ارائه شده، بر فعاليت ارائه دهندگان خدمات  -4-1-7

 .كندنظارت مي

هاي شيوه نامهرخورد با نواقص و معايب مشاهده شده در ضوابط بازرسي و اقدامات مقتضي در ب :9 تبصره

 .شودگردند تعيين ميارائه مي سازمانمربوطه كه توسط 

، ابطالابالغ  تاريخ از روز 10 مدت ظرف حداكثر است موظفشركت هواپيمايي  ،پروانه ابطال درصورت -4-1-8

 .كند مسترد سازمان به را صادرهپروانه 

پروانه  صدور درخواستنامه تخصصي توسط شركت هواپيمايي مستلزم ا نظامي خدمات نوع در تغييريهرگونه  -4-1-9

 خواهد قرار اقدام و بررسي موردتخصصي سازمان  هايبخش توسط درخواست ايناست.  جديدبرداري بهره

 پروانه جديد پس از تصويب شورايعالي هواپيمايي توسط سازمان صادر خواهد شد. .گرفت

 مسئول است. مداوم و كارآمد امن، ايمن، خدمات ارائهحقوقي در قبال شركت هواپيمايي، به لحاظ  -4-1-10

ها و شركت هواپيمايي موظف است پايگاه عملياتي، خدماتي و تسهيالتي خود را در فرودگاه -4-1-11

 هايي كه مورد تأييد سازمان باشد ايجاد نمايند. مكان

به اخذ گواهينامه  شركت هواپيمايي موظف است تا قبل از هرگونه فعاليت بازرگاني نسبت -4-1-12

خلبانان،كادر پروازي، كادر فني و ناوگان و تجهيزات ايمني خود از سازمان اقدام و برابر ضوابط قانوني و 

 ها اقدام نمايد.به تمديد و تجديد آن استانداردهاي مرجع به موقع نسبت
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  ساير -5

ررات جاري كشور را رعايت نمايند. هاي هواپيمايي موظفند كليه قوانين و مقمتقاضيان تأسيس و فعاليت شركت -5-1-1

 قانون سازمان هواپيمايي كشوري رفتار خواهد شد. 18الي  16در غير اين صورت باآنها مطابق با مواد 

هاي هواپيمايي موظف هستند مطابق با استانداردهاي ايكائو شرايط و تسهيالت الزم را جهت انجام شركت -5-1-2

 ازمان يا كارشناسان منتخب سازمان فراهم نمايند. مميزي ها و بازرسي هاي الزم توسط عوامل س

اساسنامه شركت، مديرعامل، اعضاي موضوع و ساير مفاد هاي هواپيمايي موظف هستند هرگونه تغيير در شركت -5-1-3

هيئت مديره، مديران موثر در ايمني شركت و ساير شرايط اعالم شده اوليه خود را قبل از هر اقدامي به اطالع و 

 ند. نبرسا تاييد سازمان

 عبارتند از: شيوه نامهدر اين  منابع حقوقي و مقررات مرجع -5-1-4

 قانون هواپيمايي كشوري  -5-1-4-1

 تمامي قوانين و مقررات موضوعه ايكائو  -5-1-4-2

 نامه مرجع سازمان هواپيمايي كشوريها و آئينشيوه نامهها، بخشنامه  -5-1-4-3

 شوراي عالي هواپيمايي كشوري مصوبات  -5-1-4-4

 هستند. شيوه نامهبيق خود با ضوابط و شرايط ذكر شده در اين شركتهاي هواپيمايي فعال ملزم به تط -5-1-5

با ارجاع به مرجع تصويب آن)شورايعالي هواپيمايي   شيوه نامههرگونه اختالف در تفسير هر كدام از مفاد اين  -5-1-6

رفع خواهد شد.  كشوري(
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 پيوست الف: كفايت مالي

ي است و با توجه به نوع پروانه بهره برداري مورد كفايت مالي متقاضي يكي از الزامات دريافت تاييديه بازرگان

درخواست متقاضي و به منظور احراز توان مالي متقاضي بابت تأمين زيرساخت هاي عملياتي و اداري تعيين مي

 شود. 

با توجه به پس از ارائه درخواست توسط متقاضي و دريافت مدارك و مستندات الزم، كميته هوانوردي  -1

مي اعالم نظر متقاضي  مورد نظربرداري پروانه بهره نوع خصوص در يازمنديهاي جامعه هاي وي و نييتوانا

بر اين اساس متقاضي نسبت به تكميل مدارك و ادامه مراحل مربوطه جهت دريافت هر يك از انواع  نمايد.

 برداري تعريف شده اقدام خواهد نمود.پروانه هاي بهره

 پروانه مختلف انواع ارزش ويژه)مجموع سرمايه و اندوخته( به تفكيك ميزان كفايت مالي شركتها بر مبناي  -2

 . باشدمي ب پيوست جدول بشرح برداري، بهره هاي

حداقل تعداد ناوگان شركت در تمامي دوره فعاليت خود نبايد از حداقل تعداد تعيين شده توسط  -3

 برداري كمتر باشد. براي هر نوع پروانه بهره (ج)جدول پيوست سازمان

در (ج پيوست جدول طي شده اعالم)تبصره: ارقام اعالم شده )طي جدول پيوست ب( و تعداد ناوگان موردنياز

 ابتداي هر سال بنا به تشخيص سازمان و با تصويب شورايعالي هواپيمايي تعديل و اعالم خواهد شد.

  

سرمايه ثبتي خود را دريافت موافقتنامه اصولي و در زمان ثبت شركت، ميزان  جهتمتقاضي موظف است  -4

-اين ميزان در زمان صدور پروانه بهرهبه ثبت برساند.  شيوه نامهاين  پيوست ب طبق ميزان تعيين شده معادل 

 باشد.برداري آزمايشي مي بايست بصورت تمام پرداخت شده 

ركت پس از صدور موافقتنامه اصولي، متقاضي مي تواند به منظور تأمين بخشي از سرمايه مورد نياز ش -5

و اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران، اقدام به عرضه عمومي  سهواپيمايي و با كسب موافقت سازمان بور

 سهام شركت در بورس اوراق بهادار نمايد. 

 تسهيالت از هواپيمايي شركت استفاده امكان برداري سه ساله، سازمانبعد از پايان دوره فعاليت پروانه بهره -6

 فراهمالزم  هاينامهمعرفي صدور طريق از و قانوني مقررات چارچوب در را ملي توسعه صندوق و بانكي

  باشد.مي متقاضي عهده به مالي تسهيالت و سرمايه از اعم منابع تجهيز صورت هر در ولي آوردمي
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و  درصد از مجموع دارايي هاي متقاضي مي تواند از محل منابع بانكي و بازار سرمايه تأمين شده 75حداكثر  -7

 مابقي توسط صاحبان سهام به صورت سرمايه تمام پرداخت شده تأمين مي گردد.

ارزش دفتري ناوگان هوايي و دارايي هاي مرتبط با فعاليت شركت هواپيمايي، در هيچ زماني پس از شروع  -8

 درصد ارزش دارايي هاي شركت هواپيمايي در صورت هاي مالي كمتر باشد. 70بهره برداري نبايد از 

 توسط شده حسابرسي مالي صورت هاي مالي، كفايت ارزيابي مالك فعال هواپيمايي شركت هاي خصوص در -9

 مالي دوره هر پايان از پس بايستمي كه بود خواهد موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران

 گردد.  ارسال سازمان اين به

 پروانه بهره برداري ملزم به احراز يا ارتقاء ، تمديد فتشركت هاي هواپيمايي غيرفعال و فعال براي درخواست دريا

 .مي باشند شيوه نامه اين شرايط

 پيوست ب: ميزان ارزش ويژه به تفكيك انواع مختلف پروانه بهره برداري

 ميليارد تومان مقياس فعاليت برداريپروانه بهره

 36 ايمنطقه

 12 نفرظرفيت 30استفاده از ناوگان تا  ايرتاكسي

نفر  50تا  30استفاده از ناوگان 

 ظرفيت

36 

 60 بار هوايي

 168 داخلي چارتري

 210 الملليبين

 210 داخلي اي برنامه

 240 الملليبين

Full AOC 420 

 72 (AOC) كوپتريهلي
 30 (SPO) كوپتريهلي

 

 



 كفايت مالي -پيوست الف  تاسيس و فعاليت شركتهاي هواپيمايي -3140شيوه نامه 

 

 97ماه ارديبهشت  28از  21صفحه  05ويرايش 

 

 

 ي مختلفبردارهاي بهرهپيوست ج: حداقل تعداد ناوگان مورد نياز به تفكيك پروانه

 نوع پروانه بهره برداري
 حداقل ناوگان

 ملكيحداقل  كل

 1 2 بار هوايي

 2 4 داخلي-برنامه اي -حمل مسافر، بار و پست هوايي

 2 4 الملليبين -ايبرنامه - هوايي پست و بار مسافر، حمل

 1 3 داخلي-چارتري-حمل مسافر، بار و پست هوايي 

 1 3 الملليبين -ريچات- هوايي پست و بار مسافر، حمل

 3)اجاره به شرط تمليك( ايمنطقه–حمل مسافر، بار و پست هوايي 

 1 2 ايرتاكسي

 3 3 كوپتريهلي

اي و بصورت برنامهحمل مسافر، بار و پست هوايي 

 5 3 (Full AOCفول)-الملليداخلي و بين -چارتري
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 هواپيمايي صدور مجوز تاسيس و عمليات شركتهاي گردش كار: دپيوست 

 موافقت اصولي

شروع

متقاضي

ارائه درخواست موافقت اصولي 

دبيرخانه كميته هوانوردي 

تشكيل كارگروه توجيه مراحل 
اقدا  با ح ور متقاضي 

متقاضي
آيا مايل به ادامه كار ميباشد 

متقاضي 

تكميل مدار  و مستندات مورد 
نياز از طريق سامانه مديريت 

مجوزهاي هوانوردي 

بخشهاي تخصصي 

بررسي مدار  و مستندات و 
اعال  ن ر 

دبيرخانه كميته هوانوردي

اعال  ن رات بخشهاي تخصصي به 
كميته هوانوردي 

A

بله

از طريق سامانه 
مديريت مجوزهاي 

هوانوردي 

پايان

شيوه  4فر  شماره ميمه 
و مدار   3040 نامه

احراز صالحيت عمومي 
و حرفه اي هيئت مديره 
و مديرعامل،فر  طرح 
توجيهي ،اساسنامه 

شركت و اسناد پرداخت 
تعرفه

خير

1يادداشت 
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A

كميته هوانوردي
بررسي مدار  و مستندات و ن رات 

:بخشهاي تخصصي

آيا قابل طرح در شورايعالي  
هواپيمايي  است 

شورايعالي هواپيمايي  
:ررسي درخواست   ب

آيا مورد تاييد است 

دبيرخانه كميته هوانوردي 

صدور موافقت اصولي 

پايان

دبيرخانه كميته هوانوردي 

اعال  به تقاضي

كميته هوانوردي 

خيراعال  به منقاضي 

بله

خير

بله 

2يادداشت

 

 :ممكن است در طي روند بررسي مدارک و مستندات نياز به جلسات با متقاضي باشد.1يادداشت

 و مدارک قصن) شكلي هوانوردي كميته ايراد چنانچه هوانوردي، كميته أير به متقاضي اعتراض صورت در: 2يادداشت

 كميته نظر مورد نواقص نمودن برطرف با تواندمي متقاضي نباشد، ماهوي و بوده(يا دبيرخانه امور و الزم مستندات

 يك در تنها موضوع اين كه دهد ارائه هوانوردي كميته به مجدد طرح جهت را مربوطه ضمايم و درخواست موضوع

 شورايعالي به پرونده باشد، ماهوي ايراد اين صورتيكه در. بود دخواه بررسي قابل  هوانوردي كميته در ديگر جلسه

 .كرد خواهد اعالم را خود نظر خصوص اين در شورا و شد خواهد ارجاع هواپيمايي
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 پروانه بهره برداري

شروع

متقاضي 

ارسا  مدار  براي تاييديه 
امنيتي /فني و عملياتي/بازرگاني

به دبيرخانه كميته هوانوردي  

دبيرخانه كميته هوانوردي
آيا متقاضي واجد شرايط ميباشد

كميته هوانوردي
آيا مورد :بررسي و طرح تاييديه ها
تاييد هستند 

دبيرخانه كميته هوانوردي 

اعال  به منقاضي جهت اصالح 
موارد 

كمييته هوانوردي

صدور تاييديه ها و طرح در 
شورايعالي 

شورايعالي هواپيمايي 
آيا مورد :بررسي درخواست شركت 
تاييد است 

كميته هوانوردي 

صدور پروانه يكساله با ام اي 
رييس سازمان 

A

بله 

خير 

خير 

بله 

بله

دبييرخرخانه كميته هوانردي 

خير اعال  به متقاضي 
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A

كميته هوانوردي 
بررسي شركت در دوره آزمايشي 

يكساله 

شورايعالي  هواپيمايي 

طرح گزارش و تصميم  در 
شوراي عالي هواپيمايي 

دبيرخانه كميته هوانوردي 

اعلال  به متقاضي 
دبيرخانه كمينه هوانوردي 

ساله با ام اي  3صدور پروانه 
 رييس سازمان

پايان 

مورد تاييد است 

مورد تاييد نيست 



 نياز مورد مستندات و مدارک و مديران مشخصات فرم: ه پيوست  ركتهاي هواپيماييتاسيس و فعاليت ش -3140شيوه نامه 
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 مورد نياز : فر  مشخصات مديران و مدار  و مستنداتهپيوست 

 فرم مشخصات شخص پیشنهادی برای تصدی سمت مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره شرکت هواپیمایی

 صورت  این فرم توسط شخص پیشنهادی برای تصدی سمت به

 تایپ شده تکمیل و پس از درج تاریخ، امضاء گردد.

 مشخصات: -1

 نا  پدر: نا  خانوادگي: نا :

 نامه:شماره شناس شماره ملي: تاريخ تولد:

   تاريخ و محل صدور شناسنامه:

   شغل فعلي:

 پست الكترونيك: شماره نمابر: تلفن تماس:

 

 مشخصات شرکت هواپیمایی و سمت پیشنهادی: -2

  نا  شركت هواپيمايي:

 نوع پروانه بهره برداري: □ غيرفعا □      وضعيت فعاليت:  فعا  

  سمت پيشنهادي:

 میزان تحصیالت: -3

 تاريخ اخذ مدر  نا  موسسه آموزشي رشته تحصيلي صيليمدر  تح رديف

1     

2     

3     
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 دوره های آموزشی گذرانده شده مرتبط با کار یا تحصیالت: -4

 

 تاريخ اخذ مدر  نا  و محل مركز آموزشي مدر  اخذ شده موضوع دوره آموزشي رديف

1     

2     

3     

4     

 ارجیمیزان آشنایی با زبان های خ -5

 نا  زبان خارجي رديف
 سطح مهارت

 خوب متوسط ضعيف

1     

2     

3     

4     

 سوابق فعالیت حرفه ای: -6

 سمت نا  سازمان و اداره محل فعاليت تا تاريخ از تاريخ رديف

1     

2     

3     

4     

 توضیحات: -7

 

 ائه شود.* رزومه علمی و حرفه ای شخص پیشنهادی به پیوست این فرم ار

................... به اینجانب.................................................... متقاضی تصدی سمت مدیرعامل/عضو هیئت مدیره شرکت هواپیمایی ..........

 این وسیله اعالم می نمایم که کلیه مطالب عنوان شده در این فرم صحیح بوده و قابل استناد می باشد. 

 :                                                                     امضا:تاریخ



 مدارک و مستندات مورد نياز -وپيوست   تاسيس و فعاليت شركتهاي هواپيمايي -3140شيوه نامه 

 

 97ماه ارديبهشت  28از  28صفحه  05ويرايش 

 

مدار  و مستنداتي مورد نياز براي احراز صالحيت حرفه اي شخص پيشنهادي براي : ويوست پ

 تصدي سمت مديرعامل يا ع و هيئت مديره شركت هواپيمايي

 تصویر تمام صفحات شناسنامه -1

 لیتصویر پشت و روی کارت م -2

 اصل گواهی عدم سوء پیشینه -3

 تصویر مدارک تحصیلی -4

 تصویر مدارک دوره های آموزشی -5

 تصویر مدارک مربوط به سوابق شغلی و حرفه ای -6


