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  تار-۱

عال  د  و دا   ؛  بایاری 

مربوط به صدور مجوز به درخواست کنندگان آغاز فعالیت هاي تجاري در حوزه صنعت درراستاي تهیه مستندات        

هوانوردي کشور ،  یکی از نیازها ولوازم ، تأییدیه بخشهاي امنیتی کشور درمورد متقاضی و افرادي است که بعنوان 

  .  کارکنان و مستخدمین ، وظایف محولۀ آن بنگاههاي اقتصادي را به اجرادرخواهندآورد 

سازمان هواپیمائی کشوري که با تکیه برهمکاري ها ومساعدتهاي نهادهاي امنیتی ، ازقبیل حراست  دفترمرکزي      

وزارت اطالعات ، قوه قضائیه ، سازمان هاي حفاظت واطالعات نیروهاي مسلح  ، سپاه پاسداران انقالب اسالمی و نیروي 

نعت هواپیمائی کشوري را برعهده دارد ، درزمینه ایجاد شرکتها انتظامی ، نقش تأمین امنیت در پهنه فعالیتهاي ص

وبنگاههاي اقتصادي خصوصی ویادرقالب شرکتهاي دولتی ونیمه دولتی ، ونیز بکارگیري واستخدام نیروي انسانی درآنها 

و همراه با اقدامات  این اقدامات درکنار. ، هماهنگی الزم را بامبادي ذیربط درجهت ارائه مجوز فعالیت به آنها  مینماید 

معاونت استانداردپرواز ومعاونت هوانوردي واموربین الملل سازمان هواپیمائی کشوري وبه عنوان مکمل مستندات 

  .    ومدارك مورد نیاز براي صدور مجوز صورت می پذیرد 
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  مقدمه- 2

شامل معرفی مدارك موردنیازبراي صدور مجوزهاي آغاز فعالیتهاي بازرگانی ، ) دستورالعمل(این نظامنامه          

همچنین . اقتصادي دربنگاههاي خصوصی میباشد که الزم است ازسوي متقاضیان تأسیس این بنگاهها ارائه گردد 

اتبات موردنیاز توسط دفتر مرکزي حراست سازمان راهکارها و روشهاي اجرائی اقدامات مرتبط با استعالمات ومک

  . هواپیمایی کشوري بامبادي ذیربط را نیز مشخص میسازد 

فعالیتهاي بازرگانی واقتصادي درزمینه امور مختلفه صنعت هوانوردي غیرنظامی درحال حاضر از چهار جنبه        

  :این جنبه ها       عبارتند از .  درسازمان هواپیمائی کشوري مورد بررسی کارشناسانه واقع میگردد

  فنی ؛ -

ا قتصادي ؛ -

حقوقی ؛-

. امنیتی -

تهیه شده توسط دفتر نظارت بر (باتوجه به دومرحله اي بودن روند صدورمجوز ، همانگونه که در جدول پیوست         

زازمتقاضیان ، مکاتبات مالحظه میگردد ، درمرحله اول ،پس از دریافت تقاضا و مدارك موردنیا) عملیات هوانوردي

بنگاه موردنظر وکارکنان مشاغل حساس آنها ، بامراجع ذیصالح قضائی ، انتظامی وامنیتی ،  مربوط به تأیید امنیتی ایشان و

طی مدت زمان مصوب ، انجام ، وبالفاصله پس ازدریافت پاسخ مکاتبات ،  نتایج تأییدیه هاي امنیتی به دبیرخانه کمیته 

ن منعکس میگردد تا درصورت دارابودن صالحیتهاي فنی ، اقتصادي و حقوقی ، موافقت اصولی مربوط هوانوردي سازما

  .به مرحله اول صادرگردد  

پس ازصدور موافقت اصولی ، متقاضی بایدضمن تشکیل ساختاراولیه بنگاه موردنظرخویش ، اقدام به تهیه وآماده سازي 

 –سازمان هواپیمایی کشوري درارتباط با امور امنیتی بنگاه اقتصادي  الزامات تعریف شده ازسوي دفتر مرکزي حراست

پس از طی این مراحل ، مجوزبهره .  طی مدت زمان تعیین شده از سوي کمیته هوانوردي نماید  بازرگانی خود در

  .ان به متقاضی ارائه خواهدگردیدبرداري صادر و بعداز توشیح مقام محترم ریاست سازم
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  عالیتهاي اقتصادي ، بازرگانیمتقاضیان مجوز ف- 3

  خدمات مدیریت فرودگاهی-1

)هندلینگ ( خدمات فرودگاهی -2

  خدمات مسافر و بار همراه 1-2

  خدمات کنترل  بارگیري  2-2

  خدمات هواپیما 3-2

  خدمات بار و پست  4-2

  خدمات کترینگ 5-2

  خدمات مارشالینگ 6-2

  خدمات سوختگیري 7-2

  فرودگاهیخدمات نجات و آتش نشانی  -3

  خدمات تجهیزات فرودگاهی -4

  خدمات مشاوره در امور هوانوردي ، پروازي و سایر موارد مرتبط -5

  خدمات تسهیالت فرودگاهی  -6

  خدمات مراقبت پرواز  -7

  خدمات کنترل ترافیک هوایی در فرودگاههاي کنترل شده 1-7

  نشدهخدمات ارائه اطالعات ترافیک هوایی در فرودگاههاي کنترل  2-7

  خدمات اطالعات هوانوردي -8

  خدمات نشریه اطالعات هوانوردي 1-8

  )نوتام ( خدمات اطالعیه هاي هوانوردي  8 -2

  خدمات توجیه خلبانان 8 -3

  خدمات تهیه طرحهاي پروازي -9

  خدمات  مخابرات هواپیمایی -10

  شرکتهاي هواپیمایی -11

  حمل مسافر  1-11

  هلی کوپتري 2-11

  بار و پست  3-11
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  )فوق سبک ، سبک و سنگین (طراحی ، ساخت و مونتاژ هواپیما  -12

  )فوق سبک ، سبک و سنگین (خدمات تعمیر و نگهداري هواپیما  -13

آمبوالنس هوایی ، ایر تاکسی ، سم پاشی ، نجات ، دیده بانی ، تبلیغات ، عکسبرداري و ( خدمات ویژه هوایی  -14

  )مساحی 

  ارگزاري هواییخدمات ک -15

  خدمات بار هوایی -16

  احداث و بهره برداري از فرودگاه -17

  ارائه خدمات تامین نیروي انسانی -18
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  هنرستان هوانوردي -20
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  :مالحظات

شرکتها و موسسات فوق الذکر باید قبل ازاخذ مجوز بهره برداري ، دوره هاي عمومی مرتبط با شغل خویش به انضمام دوره آشنایی با کلیه کارکنان بخش حراست -1

.امنیت هواپیمایی کشوري را تحت نظارت دفتر مرکزي حراست سازمان هواپیمایی کشوري طی نمایند 

.با صنعت هوانوردي کشوري می باشد مشمول مفاد مندرج در این نظامنامه خواهد گردید هرگونه فعالیت عالوه بر موارد اشاره شده فوق که مرتبط-2

.متقاضیان باید تقاضاي خودرا براساس دستورالعمل کلی  به دبیرخانه کمیته هوانوردي ارائه نمایند  -3
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ریافت معرفی نامه از دبیرخانه کمیته هوانوردي به دبیرخانه دفتر براي تشکیل پرونده حراستی و انجام بررسی هاي امنیتی الزم است متقاضیان فوق الذکر پس از د-4

. مرکزي حراست سازمان هواپیمایی کشوري مراجعه نمایند 

  شرکت خدمات مدیریت فرودگاهی- 4

 controlled( با توجه به نوع فعالیت این شرکت مبنی بر مدیریت بر یک یا چند فرودگاه کنترل شده  

aerodrome  ( و کنترل نشده)controlled aerodrome un ( مدیر عامل آن باید به تایید دفتر مرکزي ،

و مطابق با ( با تایید مدیر عامل  2حراست سازمان رسیده و مشخصات اعضاء هیئت مدیره  نیز با تکمیل فرم شماره 

  .در اختیار دفتر مرکزي حراست قرار داده شود ) اساسنامه شرکت

در مورد شخص مدیر عامل مدارك عمومی جهت تشکیل پرونده حراستی و در مورد سایر اعضاء : مدارك مورد نیاز  

  . 2هیئت مدیره تکمیل فرم شماره 

همچنین آن تعداد از کارکنان این شرکت که درنظر است در مناطق طبقه بندي شده فرودگاهی تردد داشته باشند باید 

مدارك عمومی خود را به دبیرخانه دفتر مرکزي حراست سازمان هواپیمایی کشوري ارائه جهت تشکیل پرونده حراستی 

  .نمایند

  ساختار تشکیالتی بخش امنیت  شرکت خدمات مدیریت فرودگاهی ) 1- 4

دستور العملهاي اجرایی انکس (    8973و کتاب منوال )   facilitation –تسهیالت (  9بق مندرجات کتاب انکس مطا

و مقررات ملی امنیت هواپیمایی کشوري این شرکت باید داراي بخش حراست با حداقل تقسیمات ذیل با ) یت امن – 17

  :توجه به حجم فعالیت پروازي آن فرودگاه  باشد 

  مدیر حراست -1

معاون حراست -2

حراست خدمات مسافر و بار همراه -3

بارگیري حراست خدمات کنترل  -4

حراست خدمات هواپیما -5

حراست خدمات بار و پست  -6

حراست خدمات کترینگ -7

حراست خدمات مارشالینگ  -8

حراست خدمات سوختگیري -9
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شیفت حراست ایستگاه با توجه به طبقه بندي فرودگاه + خدمات نجات و آتش نشانی  حراست ایستگاه  -10

شبانه روز در آن با توجه به تعداد تجهیزات و نیاز حضور حراست در طول ( حراست تجهیزات فرودگاهی  -11

)نقاط باید تعداد پرسنل به نسبت کافی تامین گردد 

با توجه به تعداد ، تنوع و پراکندگی تسهیالت فرودگاهی و نیاز حضور ( حراست تسهیالت فرودگاهی  -12

)حراست در طول شبانه روز در آن نقاط باید تعداد پرسنل به نسبت کافی تامین گردد 

تقرب و مرکز کنترل با احداقل پرسنل موردنیاز جهت انجام  ،رواز شامل برج حراست بخش خدمات مراقبت پ -13

ساعته 24شیفت 

  :اتمالحظ

ساختار فوق بجز مدیر و معاون باید در مورد هر یک از فرودگاههاي تحت قرارداد شرکت خدمات مدیریت  -1 

  .فرودگاهی تامین گردد 

تعداد پرسنل فوق الذکر باید با توجه به همزمانی وافزایش پروازهاي نیازمند به ارائه سرویسهاي هندلینگ ، به نسبت  – 2 

  .الزم افزایش یابد 

چنانچه هر یک یا تعدادي از بخشهاي خدماتی زیر مجموعه شرکت خدمات مدیریت فرودگاهی در اختیار یک  – 3

ساختار حراستی فوق در مورد هر یک از فرودگاههاي تحت قرارداد تامین  شرکت خدماتی مجزا گذارده شود ، باید

  .گردد 

هر گونه فعالیت بجز موارد اشاره شده فوق که مرتبط با خدمات مدیریت فرودگاهی می باشد مشمول مفاد مندرج در  -4

   .این ساختار خواهد گردید 
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  1389مهر  8ویرایش اول

  )هندلینگ ( شرکت خدمات فرودگاهی - 5

خدمات  -خدمات مسافر و بار همراه  مبنی بر ارائه)  هندلینگ ( فعالیت شرکت خدمات فرودگاهی  با توجه به نوع

خدمات مارشالینگ و خدمات  -خدمات کترینگ -خدمات بار و پست  -خدمات هواپیما -کنترل  بارگیري 

اء هیئت مدیره نیز برابر سوختگیري  ، مدیر عامل آن باید به تایید دفتر مرکزي حراست سازمان رسیده و مشخصات اعض

  .در اختیار دفتر مرکزي حراست قرار گیرد ) و مطابق با اساسنامه شرکت( با تایید مدیر عامل  2فرم شماره 

در مورد شخص مدیر عامل مدارك عمومی جهت تشکیل پرونده حراستی و در مورد سایر اعضاء : مدارك مورد نیاز 

  . .2هیئت مدیره تکمیل فرم شماره 

ن آن تعداد از کارکنان این شرکت که درنظر است در مناطق طبقه بندي شده فرودگاهی تردد داشته باشند باید همچنی

جهت تشکیل پرونده حراستی مدارك عمومی خود را به دبیرخانه دفتر مرکزي حراست سازمان هواپیمایی کشوري ارائه 

  .نمایند

  )هندلینگ ( هی ساختار تشکیالتی بخش امنیت  شرکت خدمات فرودگا) 1- 5

دستور العملهاي اجرایی انکس (   8973و کتاب منوال )   facilitation –تسهیالت (  9بق مندرجات کتاب انکس مطا

باید داراي بخش )  هندلینگ ( و مقررات ملی امنیت هواپیمایی کشوري شرکت خدمات  فرودگاهی ) امنیت  – 17

  :فعالیت پروازي فرودگاهی که در آن خدمات ارائه می نماید باشد حراست با حداقل تقسیمات ذیل با توجه به حجم 

  مدیر حراست -1

معاون حراست -2

حراست خدمات مسافر و بار همراه -3

حراست خدمات کنترل  بارگیري -4

حراست خدمات هواپیما-5

حراست خدمات بار و پست -6

حراست خدمات کترینگ -7

حراست خدمات مارشالینگ  -8

حراست خدمات سوختگیري-9
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  1389مهر  9ویرایش اول

  :مالحظات 

( ساختار فوق بجز مدیر و معاون باید در مورد هر یک از فرودگاههاي تحت قرارداد شرکت خدمات فرودگاهی  - 1 

  .تامین گردد ) هندلینگ 

تعداد پرسنل فوق الذکر باید با توجه به همزمانی و افزایش پروازهاي نیازمند به ارائه سرویسهاي هندلینگ ، به  – 2 

  .نسبت الزم افزایش یابد 

در اختیار ) هندلینگ ( چنانچه هر یک یا تعدادي از بخشهاي خدماتی زیر مجموعه شرکت خدمات فرودگاهی  – 3

، باید ساختار حراستی فوق در مورد هر یک از فرودگاههاي تحت قرارداد یک شرکت خدماتی مجزا گذارده شود 

  .تامین گردد 

حفاظت از هواپیماي شرکتهاي هواپیمایی خارجی در فرودگاههاي داخلی بعهده هندلینگ کننده آن بوده که می  – 4

تر مرکزي حراست سازمان بایست در قرارداد فی مابین مشخصاً قید گردیده و یک نسخه از آن نیز به دبیرخانه دف

  .هواپیمایی کشوري ارائه گردد

می باشد مشمول مفاد مندرج ) هندلینگ (هرگونه فعالیت بجز موارد اشاره شده فوق که مرتبط با خدمات فرودگاهی - 5

  .در این ساختار خواهد گردید 
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  1389مهر  10ویرایش اول

شرکت خدمات نجات و آتش نشانی فرودگاهی- 6

شرکت خدمات نجات و آتش نشانی فرودگاهی مبنی بر ارائه خدمات نجات و آتش نشانی با توجه به نوع فعالیت 

هواپیماها و ابنیه ، تاسیسات و تجهیزات مستقر در فرودگاهها  ، مدیر عامل آن باید به تایید دفتر مرکزي حراست سازمان 

در اختیار ) و مطابق با اساسنامه شرکت( ل با تایید مدیر عام 2رسیده و مشخصات اعضاء هیئت مدیره نیز برابر فرم شماره 

  .دفتر مرکزي حراست قرار داده شود 

در مورد شخص مدیر عامل مدارك عمومی جهت تشکیل پرونده حراستی و در مورد سایر اعضاء : مدارك مورد نیاز 

  . 2هیئت مدیره تکمیل فرم شماره 

نجات و آتش نشانی فرودگاهی  ،  باید کلیه همچنین با عنایت به حساسیت شغلی کلیه کارکنان شرکت خدمات 

کارکنان جهت تشکیل پرونده حراستی ، مدارك عمومی خود را به دبیرخانه دفتر مرکزي حراست سازمان هواپیمایی 

  .کشوري ارائه نمایند

  

  ساختار تشکیالتی بخش امنیت شرکت خدمات نجات وآتش نشانی فرودگاهی) 1- 6 

ات نجات و آتش نشانی ویژه مناطق آن بخش خدمتعداد الزم از هر فرودگاه و اختصاص  نظر به ساختار مناطق پروازي

مشخص پرسنل ، در  و لزوم بکارگیري تعداد airport  services  manualو تعاریف ارائه شده در کتاب  فرودگاه

عداد کارکنان مورد نظر متغییر خواهد بود ولیکن حداقل ت ساختار بخش امنیت  این خدماتبخش عملیات هر منطقه ، 

   :عبارت خواهند بود از 

  مدیر  حراست -1

مسئول حراست ایستگاه-2

شیفت حراست ایستگاه-3
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  1389مهر  11ویرایش اول

  شرکت خدمات تجهیزات فرودگاهی- 7

و  land sideبا توجه به نوع فعالیت شرکت خدمات تجهیزات  فرودگاهی مبنی بر ارائه خدمات تجهیزاتی در بخش  

air side  و یا در خارج از مناطق فرودگاهی  ، مدیر عامل آن باید به تایید دفتر مرکزي حراست سازمان رسیده و

در اختیار دفتر ) و مطابق با اساسنامه شرکت( با تایید مدیر عامل  2مشخصات اعضاء هیئت مدیره نیز برابر فرم شماره 

  .مرکزي حراست قرار داده شود 

شخص مدیر عامل مدارك عمومی جهت تشکیل پرونده حراستی و در مورد سایر اعضاء در مورد : مدارك مورد نیاز 

  . 2هیئت مدیره تکمیل فرم شماره 

همچنین آن تعداد از کارکنان این شرکت که درنظر است در مناطق طبقه بندي شده فرودگاهی تردد داشته باشند بایستی 

رخانه  دفتر مرکزي حراست سازمان هواپیمایی کشوري جهت تشکیل پرونده حراستی مدارك عمومی خود را به دبی

  .ارائه نمایند

  

  ساختار تشکیالتی بخش امنیت  شرکت خدمات تجهیزات فرودگاهی) 1- 7

دستور العملهاي اجرایی انکس (     8973و کتاب منوال )   facilitation –تسهیالت (  9بق مندرجات کتاب انکس مطا

و مقررات ملی امنیت هواپیمایی کشوري شرکت خدمات تجهیزات فرودگاهی باید داراي بخش حراست ) امنیت  – 17

  :ذیل با توجه به حجم فعالیت پروازي فرودگاهی که در آن خدمات ارائه می نماید باشد  با حداقل تقسیمات

مسئول حراست -1

یاز حضور حراست در طول شبانه روز در آن با توجه به تعداد تجهیزات و ن( حراست تجهیزات فرودگاهی  -2

)نقاط باید تعداد پرسنل به نسبت کافی تامین گردد 

  

  :مالحظات 

نظربه گستردگی خدمات مترتب بر این شرکت و احتمال به کارگیري شرکت هاي کوچکتر جهت ارائه بخشی -1

.  از خدمات مورد نظر ، ساختار تشکیالت امنیتی آن شرکت بطور جداگانه وبا توجه به نوع فعالیت آن تعیین خواهد شد 

یزات فرودگاهی می باشد مشمول مفاد هرگونه فعالیت بجز موارد اشاره شده فوق که مرتبط با خدمات تجه-2

  .مندرج در این ساختار خواهد گردید 
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  1389مهر  12ویرایش اول

  خدمات مشاوره در امور هوانوردي ، پروازي و سایر موارد مرتبط) شرکت(- 8

با توجه به نوع فعالیت شرکت مزبور مبنی بر ارائه خدمات مشاوره اي در امور هوانوردي، پروازي و سایر موارد مرتبط  ، 

با  2باید به تایید دفتر مرکزي حراست سازمان رسیده و مشخصات اعضاء هیئت مدیره نیز برابر فرم شماره مدیر عامل آن

  .در اختیار دفتر مرکزي حراست قرار داده شود ) و مطابق با اساسنامه شرکت( تایید مدیر عامل 

حراستی و در مورد سایر اعضاء در مورد شخص مدیر عامل مدارك عمومی جهت تشکیل پرونده : مدارك مورد نیاز 

  . .2هیئت مدیره تکمیل فرم شماره 

همچنین آن تعداد از کارکنان این شرکت که درنظر است در مناطق طبقه بندي شده فرودگاهی تردد داشته باشند باید 

ي ارائه جهت تشکیل پرونده حراستی مدارك عمومی خود را به دبیرخانه دفتر مرکزي حراست سازمان هواپیمایی کشور

  .نمایند
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  1389مهر  13ویرایش اول

  شرکت خدمات تسهیالت فرودگاهی- 9

با توجه به نوع فعالیت شرکت خدمات تسهیالت فرودگاهی مبنی بر ارائه خدمات تسهیالتی و تامین سامانه ها و امکانات 

ه ، مدیر عامل آن و پارکینگها و ترمینالها و راه هاي دسترسی به فرودگا AIR SIDEو  LAND SIDEتسهیالتی در بخش 

با تایید مدیر  2باید به تایید دفتر مرکزي حراست سازمان رسیده و مشخصات اعضاء هیئت مدیره نیز برابر فرم شماره 

  .در اختیار دفتر مرکزي حراست قرار داده شود ) و مطابق با اساسنامه شرکت( عامل 

شکیل پرونده حراستی و در مورد سایر اعضاء در مورد شخص مدیر عامل مدارك عمومی جهت ت: مدارك مورد نیاز 

  . .2هیئت مدیره تکمیل فرم شماره 

همچنین آن تعداد از کارکنان این شرکت که درنظر است در مناطق طبقه بندي شده فرودگاهی تردد داشته باشند باید 

هواپیمایی کشوري ارائه جهت تشکیل پرونده حراستی مدارك عمومی خود را به دبیرخانه دفتر مرکزي حراست سازمان 

  .نمایند

  

  ساختار تشکیالتی بخش امنیت  شرکت خدمات تسهیالت فرودگاهی) 1- 9

دستور العملهاي اجرایی انکس (     8973و کتاب منوال )   facilitation –تسهیالت (  9بق مندرجات کتاب انکس مطا

و مقررات ملی امنیت هواپیمایی کشوري شرکت خدمات تسهیالت فرودگاهی باید داراي بخش حراست ) امنیت  – 17

  :ذیل با توجه به حجم فعالیت پروازي فرودگاهی که در آن خدمات ارائه می نماید باشد  با حداقل تقسیمات

  

مسئول حراست-1

اکندگی تسهیالت فرودگاهی و نیاز حضور با توجه به تعداد ، تنوع و پر( حراست تسهیالت فرودگاهی  -2

)حراست در طول شبانه روز در آن نقاط باید تعداد پرسنل به نسبت کافی تامین گردد 

   :مالحظات 

نظر به گستردگی خدمات مترتب بر این شرکت و احتمال به کارگیري شرکت هاي کوچکتر جهت ارائه -1

ه به نوع فعالیت تعیین خواهد شدآن شرکت بطور جداگانه با توجبخشی از خدمات مورد نظر ، ساختار تشکیالت امنیتی 

هرگونه فعالیت بجز موارد اشاره شده فوق که مرتبط با خدمات تسهیالت فرودگاهی می باشد مشمول مفاد   -2

  .مندرج در این ساختار خواهد گردید
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  1389مهر  14ویرایش اول

  خدمات مراقبت پرواز شرکت - 10

با توجه به نوع فعالیت شرکت خدمات مراقبت پرواز مبنی بر ارائه خدمات کنترل ترافیک هوایی در فرودگاههاي کنترل 

شده و ارائه اطالعات ترافیک هوایی در فرودگاههاي کنترل نشده دردوایر برج مراقبت پرواز ، تقرب ، مرکز کنترل 

، مدیریت جریان ترافیک و  flight information center  ،flight data controlفضاي کشور ، توجیه خلبانان ، 

طرح پرواز  ، مدیر عامل آن باید به تایید دفتر مرکزي حراست سازمان رسیده و مشخصات اعضاء هیئت مدیره نیز برابر 

  د در اختیار دفتر مرکزي حراست قرار داده شو) و مطابق با اساسنامه شرکت( با تایید مدیر عامل  2فرم شماره 

در مورد شخص مدیر عامل مدارك عمومی جهت تشکیل پرونده حراستی و در مورد سایر اعضاء : مدارك مورد نیاز 

  . 2هیئت مدیره تکمیل فرم شماره 

همچنین با عنایت به حساسیت شغلی کلیه کارکنان این شرکت  باید جهت تشکیل پرونده حراستی ، مدارك عمومی 

  .مرکزي حراست سازمان هواپیمایی کشوري ارائه نمایندخود را به دبیرخانه دفتر 

  

  ساختار تشکیالتی بخش امنیت  شرکت خدمات مراقبت پرواز) 1- 10

  

دستور العملهاي اجرایی انکس (    8973و کتاب منوال )   facilitation –تسهیالت (  9بق مندرجات کتاب انکس مطا

و مقررات ملی امنیت هواپیمایی کشوري شرکت خدمات مراقبت پرواز باید داراي بخش حراست با ) امنیت  – 17

  :حداقل تقسیمات ذیل با توجه به حجم فعالیت پروازي فرودگاهی که در آن خدمات ارائه می نماید باشد 

مسئول حراست  -١

نفر پرسنل جهت انجام امور مختلفه حراستی 3حداقل -٢

  :مالحظات 

تشکیل ساختار حراستی براي هر فرودگاه که در اختیار شرکت خدمات مراقبت پرواز قرار می گیرد الزم االجرا -1

. می باشد 

هرگونه فعالیت بجز موارد اشاره شده فوق که مرتبط با خدمات مراقبت پرواز می باشد مشمول مفاد مندرج در -2

این ساختار خواهد گردید
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  1389مهر  15ویرایش اول

  هوانورديرکت خدمات اطالعات ش- 11

( ، توجیه خلبانان و اطالعیه هاي هوانوردي  با توجه به نوع فعالیت این شرکت مبنی بر ارائه خدمات اطالعات هوانوردي

در فرودگاههاي کنرل شده و کنترل نشده ، مدیر عامل آن باید به تایید دفتر مرکزي حراست سازمان رسیده و )  نوتام 

در اختیار دفتر ) و مطابق با اساسنامه شرکت( با تایید مدیر عامل   2ر فرم شمارهمشخصات اعضاء هیئت مدیره نیز براب

  مرکزي حراست قرار داده شود 

در مورد شخص مدیر عامل مدارك عمومی جهت تشکیل پرونده حراستی و در مورد سایر اعضاء : مدارك مورد نیاز 

  . 2هیئت مدیره تکمیل فرم شماره 

شغلی پرسنل این شرکت  ،  باید کلیه کارکنان جهت تشکیل پرونده حراستی ، مدارك  همچنین با عنایت به حساسیت

  .عمومی خود را به دبیرخانه دفتر مرکزي حراست سازمان هواپیمایی کشوري ارائه نمایند

  

  ساختار تشکیالتی بخش امنیت  شرکت خدمات اطالعات هوانوردي) 1- 11

  

دستور العملهاي اجرایی انکس (    8973و کتاب منوال )   facilitation –تسهیالت (  9بق مندرجات کتاب انکس مطا

و مقررات ملی امنیت هواپیمایی کشوري شرکت خدمات  اطالعات هوانوردي باید داراي بخش حراست ) امنیت  – 17

  : با حداقل تقسیمات ذیل با توجه به حجم فعالیت پروازي فرودگاهی که در آن خدمات ارائه می نماید باشد

  

مسئول حراست  -1

نفر پرسنل جهت انجام امور مختلفه حراستی 3حداقل -2

  

  :مالحظات 

تشکیل ساختار حراستی براي هر فرودگاه که بطور مستقل و طی قراردادي جداگانه در  اختیار یک شرکت -1

. خدمات اطالعات هوانوردي قرار می گیرد الزم االجرا می باشد 

ه فوق که مرتبط با خدمات اطالعات هوانوردي می باشد مشمول مفاد هرگونه فعالیت بجزموارداشاره شد-2

مندرج در این ساختار خواهد گردید

  

  



در صنعت هوانوردي کشوري مجوز فعالیتاخذ  درخواست کنندگان تائید امنیتینظامنامه  -6017دستورالعمل 

  1389مهر  16ویرایش اول

  شرکت خدمات تهیه طرحهاي پروازي- 12

  

،  در فرودگاههاي کنترل شده و کنترل  با توجه به نوع فعالیت این شرکت مبنی بر ارائه خدمات تهیه طرحهاي پروازي

نشده ، مدیر عامل آن باید به تایید دفتر مرکزي حراست سازمان رسیده و مشخصات اعضاء هیئت مدیره نیز برابر فرم 

  در اختیار دفتر مرکزي حراست قرار داده شود ) و مطابق با اساسنامه شرکت( با تایید مدیر عامل  2شماره 

مورد شخص مدیر عامل مدارك عمومی جهت تشکیل پرونده حراستی و در مورد سایر اعضاء  در: مدارك مورد نیاز 

  . 2هیئت مدیره تکمیل فرم شماره 

همچنین با عنایت به حساسیت شغلی پرسنل این شرکت  ،  باید کلیه کارکنان جهت تشکیل پرونده حراستی ، مدارك 

  .هواپیمایی کشوري ارائه نمایند عمومی خود را به دبیرخانه دفتر مرکزي حراست سازمان

  

  ساختار تشکیالتی بخش امنیت  شرکت خدمات تهیه طرحهاي پروازي) 1- 12

  

دستور العملهاي اجرایی انکس (     8973و کتاب منوال )   facilitation –تسهیالت (  9بق مندرجات کتاب انکس مطا

و مقررات ملی امنیت هواپیمایی کشوري شرکت خدمات تهیه طرحهاي پروازي باید داراي بخش ) امنیت  – 17

  :حراست با حداقل تقسیمات ذیل با توجه به حجم فعالیت پروازي فرودگاهی که در آن خدمات ارائه می نماید باشد 

مسئول حراست  -1

نفر پرسنل جهت انجام امور مختلفه حراستی 3حداقل -2

  :ظات مالح

تشکیل ساختار حراستی براي هر فرودگاه که بطور مستقل و طی قراردادي جداگانه در  اختیار یک شرکت -1

. خدمات تهیه طرحهاي پروازي قرار می گیرد الزم االجرا می باشد 

هرگـونه فعالیت بـجـز موارد اشاره شده فـوق کـه مرتبط با خدمـات تهیه طرحهاي پروازي می باشد مشمول -2

  د مندرج در این ساختار خواهد گردیدمفا
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  1389مهر  17ویرایش اول

  رکت خدمات مخابرات هواپیماییش- 13

  

،  در فرودگاههاي کنترل شده و کنترل  با توجه به نوع فعالیت این شرکت مبنی بر ارائه خدمات مخابرات هواپیمایی

نشده ، مدیر عامل آن باید به تایید دفتر مرکزي حراست سازمان رسیده و مشخصات اعضاء هیئت مدیره نیز برابر فرم 

  در اختیار دفتر مرکزي حراست قرار داده شود ) و مطابق با اساسنامه شرکت( با تایید مدیر عامل  2شماره 

مورد شخص مدیر عامل مدارك عمومی جهت تشکیل پرونده حراستی و در مورد سایر اعضاء  در: مدارك مورد نیاز 

  . 2هیئت مدیره تکمیل فرم شماره

همچنین با عنایت به حساسیت شغلی پرسنل این شرکت  ،  باید کلیه کارکنان جهت تشکیل پرونده حراستی ، مدارك 

  .هواپیمایی کشوري ارائه نمایندعمومی خود را به دبیرخانه دفتر مرکزي حراست سازمان 

  

  ساختار تشکیالتی بخش امنیت  شرکت خدمات مخابرات هواپیمایی) 1- 13

دستور العملهاي اجرایی انکس (    8973و کتاب منوال )   facilitation –تسهیالت (  9بق مندرجات کتاب انکس مطا

و مقررات ملی امنیت هواپیمایی کشوري شرکت خدمات مخابرات هواپیمایی باید داراي بخش حراست ) امنیت  – 17

  :با حداقل تقسیمات ذیل با توجه به حجم فعالیت پروازي فرودگاهی که در آن خدمات ارائه می نماید باشد 

  

مسئول حراست  -1

نفر پرسنل جهت انجام امور مختلفه حراستی 3حداقل -2

  

  :حظات مال

تشکیل ساختار حراستی براي هر فرودگاه که بطور مستقل و طی قراردادي جداگانه در  اختیار یک شرکت -1

. خدمات مخابرات هواپیمایی قرار می گیرد الزم االجرا می باشد 

مشمول هـرگـونه فعالیت بـجـز مـوارد اشاره شـده فـوق کـه مرتبط با خدمـات  مخـابـرات هواپیمایی می باشد -2

.مفاد مندرج در این ساختار خواهد گردید
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  1389مهر  18ویرایش اول

  )حمل مسافر ( شرکتهاي هواپیمایی- 14

 controlled( در فرودگاههاي کنترل شده  ،  با توجه به نوع فعالیت این شرکت مبنی بر ارائه خدمات حمل مسافر

aerodrome  ( و کنترل نشده)controlled aerodrome un ( مدیر عامل آن باید به تایید دفتر مرکزي ،

و مطابق با اساسنامه ( با تایید مدیر عامل  2حراست سازمان رسیده و مشخصات اعضاء هیئت مدیره نیز برابر فرم شماره 

  در اختیار دفتر مرکزي حراست قرار داده شود ) شرکت

ل پرونده حراستی و در مورد سایر اعضاء در مورد شخص مدیر عامل مدارك عمومی جهت تشکی: مدارك مورد نیاز 

  . 2هیئت مدیره تکمیل فرم شماره

همچنین آن تعداد از کارکنان این شرکت که درنظر است در مناطق طبقه بندي شده فرودگاهی تردد داشته باشند باید 

یی کشوري ارائه جهت تشکیل پرونده حراستی مدارك عمومی خود را به دبیرخانه دفتر مرکزي حراست سازمان هواپیما

  .نمایند

  )حمل مسافر ( ساختار تشکیالتی بخش امنیت شرکت هاي هواپیمائی) 1- 14

دستور (   8973امنیت و کتاب منوال  – 17انکس  و)   facilitation –تسهیالت (  9بق مندرجات کتاب انکس مطا

 6008بر اساس دستورالعمل شماره  و برنامه ملی امنیت هواپیمایی کشوري، وهمچنین)  17العملهاي اجرایی انکس 

فروند هواپیما ،که  5شرکتهاي هواپیمایی با داشتن حداقل (( مان هواپیمایی کشوري مبنی بر، معاونت استاندارد پرواز ساز

فلذا شرکت  ))  بازرگانی خود را دریافت نمایند –فروند از آن بایستی ملکی باشد می توانند مجوز فعالیت اقتصادي  3

  :ی باید داراي بخش حراست با حداقل تقسیمات زیر باشد هواپیمای

  مدیر حراست -1

معاون حراست -2

رئیس حراست ایستگاهها -3

حراست بار -4

حراست کترینک -5

حراست زیر پرواز -6

حراست تشخیص هویت-7

   )جهت انجام امور کروي پرواز خارجی ( حراست اتباع بیگانه -8

  حراست اشیاء ممنوعه – 9
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   :مالحظات 

اضافه شدن هر ایستگاه در هر نقطه از کشور براي این شرکت هواپیمایی الزم است که ساختار تشکیالتی ذیل با با  - 1

و یک نفر حراست تشخیص هویت  و به ازاي هر  احتساب یک نفر بعنوان رئیس حراست ایستگاه ، یک نفر حراست بار

  .ختار فوق اضافه شود هواپیما ، یک نفرحراست کترینگ وسه نفرحراست زیر پرواز  به سا

چنانچه در هر یک از ایستگاهها شرکت هواپیمایی مذکور مقدورات الزم جهت تامین پرسنل اشاره شده در تبصره  - 2

یک را نداشته باشد می تواند با مشارکت با دیگر شرکتهاي هواپیمایی و عقد قرارداد نسبت به تامین نیرو و انجام وظایف 

  . یک نسخه از آن به دفتر مرکزي حراست سازمان و تایید آن ، نیاز خود را مرتفع نماید محوله اقدام و با ارسال 

حراستی  –توسط شرکت یا موسسه امنیتی )  مالحظه یک ( چنانچه بنا به هر دلیل ، بخشی یا قسمتی از موارد فوق   - 3

  . رعایت شود دیگري اجرا شود بایستی دقیقا چارت تشکیالتی اشاره شده با تعداد نفرات آن

  

  :  یادآوري

( 17قبل از اخذ مجوز بهره برداري ،  برنامه امنیتی خود را مطابق الزامات انکس  شرکت موظف است – 1

security  ( به دو زبان فارسی و انگلیسی تهیه و به دبیرخانه دفتر   8973از کتاب منوال  15و ضمیمه شماره

  .مرکزي حراست سازمان هواپیمایی کشوري ارائه نماید 

هر گونه تغییر در مفاد ساختار تشکیالتی فوق بایستی با تایید دفتر مرکزي حراست سازمان هواپیمایی کشوري  -  2

  .غیر اینصورت فاقد وجاهت قانونی می باشد صورت پذیرد در 
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  1389مهر  20ویرایش اول

  )هلی کوپتري ( شرکتهاي هواپیمایی- 15

  

،  در فرودگاههاي کنترل شده و کنترل نشده ،  با توجه به نوع فعالیت این شرکت مبنی بر ارائه خدمات هلی کوپتري

با  2مدیر عامل آن باید به تایید دفتر مرکزي حراست سازمان رسیده و مشخصات اعضاء هیئت مدیره نیز برابر فرم شماره 

  در اختیار دفتر مرکزي حراست قرار داده شود ) و مطابق با اساسنامه شرکت( تایید مدیر عامل 

مورد شخص مدیر عامل مدارك عمومی جهت تشکیل پرونده حراستی و در مورد سایر اعضاء  در: مدارك مورد نیاز 

  . 2هیئت مدیره تکمیل فرم شماره

همچنین آن تعداد از کارکنان این شرکت که درنظر است در مناطق طبقه بندي شده فرودگاهی تردد داشته باشند باید 

دبیرخانه دفتر مرکزي حراست سازمان هواپیمایی کشوري ارائه جهت تشکیل پرونده حراستی مدارك عمومی خود را به 

  .نمایند

  

  )هلی کوپتري (ساختار تشکیالتی بخش امنیت شرکت هاي هواپیمائی) 1- 15

  

دستور (   8973امنیت و کتاب منوال  – 17انکس  و)   facilitation –تسهیالت (  9بق مندرجات کتاب انکس مطا

 6008بر اساس دستورالعمل شماره  و همچنینو برنامه ملی امنیت هواپیمایی کشوري )  17العملهاي اجرایی انکس 

فروند هلی  3شرکتهاي هلی کوپتري با داشتن حداقل((  معاونت استاندارد پرواز سازمان هواپیمایی کشوري مبنی بر

بنابراین باید جهت انجام امورات )) بازرگانی خود را دریافت نمایند –مجوز فعالیت اقتصادي  کوپتر ملکی می توانند

حراستی خود یک نفر را بعنوان مسئول حراست آن شرکت به دفتر مرکزي حراست سازمان هواپیمایی کشوري معرفی و 

  .کلیه امورات حراستی از طریق ایشان صورت پذیرد 
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  1389مهر  21ویرایش اول

  )بار و پست ( هواپیماییشرکتهاي - 16

،  در فرودگاههاي کنرل شده و کنترل نشده ،  با توجه به نوع فعالیت این شرکت مبنی بر ارائه خدمات حمل بار و پست

با  2مدیر عامل آن باید به تایید دفتر مرکزي حراست سازمان رسیده و مشخصات اعضاء هیئت مدیره نیز برابر فرم شماره 

  در اختیار دفتر مرکزي حراست قرار داده شود ) مطابق با اساسنامه شرکت و( تایید مدیر عامل 

در مورد شخص مدیر عامل مدارك عمومی جهت تشکیل پرونده حراستی و در مورد سایر اعضاء : مدارك مورد نیاز 

  . 2هیئت مدیره تکمیل فرم شماره 

ه بندي شده فرودگاهی تردد داشته باشند باید همچنین آن تعداد از کارکنان این شرکت که درنظر است در مناطق طبق

جهت تشکیل پرونده حراستی مدارك عمومی خود را به دبیرخانه دفتر مرکزي حراست سازمان هواپیمایی کشوري ارائه 

  .نمایند

.  

  )بار و پست ( ساختار تشکیالتی بخش امنیت شرکت هاي هواپیمائی ) 1- 16

دستور (   8973امنیت و کتاب منوال  – 17انکس  و)   facilitation –تسهیالت (  9بق مندرجات کتاب انکس مطا

 6008بر اساس دستورالعمل شماره  همچنین و برنامه ملی امنیت هواپیمایی کشوري و)  17العملهاي اجرایی انکس 

 3تن حداقل شرکتهاي هواپیمایی حمل بار و پست با داش((  معاونت استاندارد پرواز سازمان هواپیمایی کشوري مبنی بر

شرکت  هواپیمایی باید داراي )) بازرگانی خود را دریافت نمایند  –فروند هواپیما می توانند مجوز فعالیت اقتصادي 

  :بخش حراست با حداقل تقسیمات زیر باشد 

  

  مدیر حراست  -1

معاون حراست  -2

حراست بار  -3

حراست زیر پرواز -4

  )کروي پرواز خارجی از استفادهدر صورت ( حراست اتباع بیگانه  -5

  

  :مالحظات 

با اضافه شدن هر ایستگاه در هر نقطه از کشور براي این شرکت هواپیمایی الزم است که ساختار تشکیالتی ذیل با  - 1

  .نفر به ساختار فوق اضافه شود  4احتساب ، یک نفر حراست بار وسه نفرحراست زیر پرواز  جمعا 
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  1389مهر  22ویرایش اول

ز ایستگاهها شرکت هواپیمایی مذکور مقدورات الزم جهت تامین پرسنل اشاره شده در مالحظه چنانچه در هر یک ا - 2

یک را نداشته باشد می تواند با مشارکت با دیگر شرکتهاي هواپیمایی و عقد قرارداد نسبت به تامین نیرو و انجام وظایف 

  . و تایید آن ، نیاز خود را مرتفع نماید محوله اقدام و با ارسال یک نسخه از آن به دفتر مرکزي حراست سازمان 

حراستی دیگري اجرا شود  –چنانچه بنا به هر دلیل ، بخشی یا قسمتی از موارد فوق توسط شرکت یا موسسه امنیتی   - 3

  . بایستی دقیقا چارت تشکیالتی اشاره شده با تعداد نفرات آن رعایت شود

  

هر گونه تغییر در مفاد ساختار تشکیالتی ذیل  بایستی با تایید دفتر مرکزي حراست سازمان هواپیمایی  :یادآوري 

  .کشوري صورت پذیرد در غیر اینصورت فاقد وجاهت قانونی می باشد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



در صنعت هوانوردي کشوري مجوز فعالیتاخذ  درخواست کنندگان تائید امنیتینظامنامه  -6017دستورالعمل 

  1389مهر  23ویرایش اول

  )فوق سبک ، سبک و سنگین ( شرکت طراحی، ساخت و مونتاژ هواپیما- 17

  

این شرکت  ، مدیر عامل آن باید به تایید دفتر مرکزي حراست سازمان رسیده و مشخصات اعضاء با توجه به نوع فعالیت 

در اختیار دفتر مرکزي حراست قرار ) و مطابق با اساسنامه شرکت( با تایید مدیر عامل   2هیئت مدیره نیز برابر فرم شماره

  .داده شود 

عمومی جهت تشکیل پرونده حراستی و در مورد سایر اعضاء در مورد شخص مدیر عامل مدارك : مدارك مورد نیاز 

  . .2هیئت مدیره تکمیل فرم شماره 

همچنین آن تعداد از کارکنان این شرکت که درنظر است در مناطق طبقه بندي شده فرودگاهی تردد داشته باشند باید 

ت سازمان هواپیمایی کشوري ارائه جهت تشکیل پرونده حراستی مدارك عمومی خود را به دبیرخانه دفتر مرکزي حراس

  .نمایند

  

  :تذکر

این شرکت باید جهت انجام هماهنگی امور حراستی با  دفتر مرکزي حراست سازمان هواپیمایی کشوري یکنفر را بعنوان 

  .مسئول حراست خود معرفی نماید  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



در صنعت هوانوردي کشوري مجوز فعالیتاخذ  درخواست کنندگان تائید امنیتینظامنامه  -6017دستورالعمل 

  1389مهر  24ویرایش اول

  )فوق سبک ، سبک و سنگین ( شرکت خدمات تعمیر و نگهداري هواپیما - 18

توجه به نوع فعالیت این شرکت  ، مدیر عامل آن باید به تایید دفتر مرکزي حراست سازمان رسیده و مشخصات اعضاء  با

در اختیار دفتر مرکزي حراست قرار ) و مطابق با اساسنامه شرکت( با تایید مدیر عامل  2هیئت مدیره نیز برابر فرم شماره 

  .داده شود 

مدیر عامل مدارك عمومی جهت تشکیل پرونده حراستی و در مورد سایر اعضاء  در مورد شخص: مدارك مورد نیاز 

  . 2هیئت مدیره تکمیل فرم شماره

همچنین آن تعداد از کارکنان این شرکت که درنظر است در مناطق طبقه بندي شده فرودگاهی تردد داشته باشند باید 

دفتر مرکزي حراست سازمان هواپیمایی کشوري ارائه جهت تشکیل پرونده حراستی مدارك عمومی خود را به دبیرخانه 

  .نمایند

  

  :تذکر 

این شرکت باید جهت انجام هماهنگی امور حراستی با  دفتر مرکزي حراست سازمان هواپیمایی کشوري یکنفر را بعنوان 

  .مسئول حراست خود معرفی نماید  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



در صنعت هوانوردي کشوري مجوز فعالیتاخذ  درخواست کنندگان تائید امنیتینظامنامه  -6017دستورالعمل 

  1389مهر  25ویرایش اول

تاکسی ، سمپاشی  نجات ، دیده بانی ، آمبوالنس هوایی ، ایر ( شرکت خدمات ویژه هوایی - 19

  )تبلیغات و عکس برداري و مساحی 

با توجه به نوع فعالیت این شرکت  ، مدیر عامل آن باید به تایید دفتر مرکزي حراست سازمان رسیده و مشخصات اعضاء 

ختیار دفتر مرکزي حراست قرار در ا) و مطابق با اساسنامه شرکت( با تایید مدیر عامل  2هیئت مدیره نیز برابر فرم شماره 

  .داده شود 

در مورد شخص مدیر عامل مدارك عمومی جهت تشکیل پرونده حراستی و در مورد سایر اعضاء : مدارك مورد نیاز 

  . .2هیئت مدیره تکمیل فرم شماره 

شته باشند باید همچنین آن تعداد از کارکنان این شرکت که درنظر است در مناطق طبقه بندي شده فرودگاهی تردد دا

جهت تشکیل پرونده حراستی مدارك عمومی خود را به دبیرخانه دفتر مرکزي حراست سازمان هواپیمایی کشوري ارائه 

  .نمایند

این شرکت باید جهت انجام هماهنگی امور حراستی با  دفتر مرکزي حراست سازمان هواپیمایی کشوري یکنفر را بعنوان 

  . مسئول حراست خود معرفی نماید 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



در صنعت هوانوردي کشوري مجوز فعالیتاخذ  درخواست کنندگان تائید امنیتینظامنامه  -6017دستورالعمل 

  1389مهر  26ویرایش اول

  خدمات کارگزاري هوایی - 20

با توجه به نوع فعالیت این شرکت  ، مدیر عامل آن باید به تایید دفتر مرکزي حراست سازمان رسیده و مشخصات اعضاء 

قرار در اختیار دفتر مرکزي حراست ) و مطابق با اساسنامه شرکت( با تایید مدیر عامل   2هیئت مدیره نیز برابر فرم شماره

  .داده شود 

در مورد شخص مدیر عامل مدارك عمومی جهت تشکیل پرونده حراستی و در مورد سایر اعضاء : مدارك مورد نیاز 

  . 2هیئت مدیره تکمیل فرم شماره 

همچنین آن تعداد از کارکنان این شرکت که درنظر است در مناطق طبقه بندي شده فرودگاهی تردد داشته باشند باید 

پرونده حراستی مدارك عمومی خود را به دبیرخانه دفترمرکزي حراست سازمان هواپیمایی کشوري ارائه  جهت تشکیل

  .نمایند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



در صنعت هوانوردي کشوري مجوز فعالیتاخذ  درخواست کنندگان تائید امنیتینظامنامه  -6017دستورالعمل 

  1389مهر  27ویرایش اول

  شرکت خدمات بار هوایی - 21

  

با توجه به نوع فعالیت این شرکت  ، مدیر عامل آن باید به تایید دفتر مرکزي حراست سازمان رسیده و مشخصات اعضاء 

در اختیار دفتر مرکزي حراست قرار ) و مطابق با اساسنامه شرکت( با تایید مدیر عامل 2نیز برابر فرم شماره  هیئت مدیره

  .داده شود 

در مورد شخص مدیر عامل مدارك عمومی جهت تشکیل پرونده حراستی و در مورد سایر اعضاء : مدارك مورد نیاز 

  .2هیئت مدیره تکمیل فرم شماره 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



در صنعت هوانوردي کشوري مجوز فعالیتاخذ  درخواست کنندگان تائید امنیتینظامنامه  -6017دستورالعمل 

  1389مهر  28ویرایش اول

  شرکت احداث و بهره برداري از فرودگاه - 22

  

با توجه به نوع فعالیت این شرکت  ، مدیر عامل آن باید به تایید دفتر مرکزي حراست سازمان رسیده و مشخصات اعضاء 

ر در اختیار دفتر مرکزي حراست قرا) و مطابق با اساسنامه شرکت( با تایید مدیر عامل  2هیئت مدیره نیز برابر فرم شماره 

  .داده شود 

در مورد شخص مدیر عامل مدارك عمومی جهت تشکیل پرونده حراستی و در مورد سایر اعضاء : مدارك مورد نیاز 

  .2هیئت مدیره تکمیل فرم شماره 

همچنین آن تعداد از کارکنان این شرکت که درنظر است در مناطق طبقه بندي شده فرودگاهی تردد داشته باشند باید 

نده حراستی مدارك عمومی خود را به دبیرخانه دفتر مرکزي حراست سازمان هواپیمایی کشوري ارائه جهت تشکیل پرو

  .نمایند

این شرکت باید جهت انجام هماهنگی امور حراستی با  دفتر مرکزي حراست سازمان هواپیمایی کشوري یکنفر را بعنوان 

  .مسئول حراست خود معرفی نماید  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



در صنعت هوانوردي کشوري مجوز فعالیتاخذ  درخواست کنندگان تائید امنیتینظامنامه  -6017دستورالعمل 

  1389مهر  29ویرایش اول

  شرکت ارائه خدمات تامین نیروي انسانی - 23

با توجه به نوع فعالیت این شرکت  ، مدیر عامل آن باید به تایید دفتر مرکزي حراست سازمان رسیده و مشخصات اعضاء 

در اختیار دفتر مرکزي حراست قرار ) و مطابق با اساسنامه شرکت( با تایید مدیر عامل  2هیئت مدیره نیز برابر فرم شماره 

  .اده شود د

در مورد شخص مدیر عامل مدارك عمومی جهت تشکیل پرونده حراستی و در مورد سایر اعضاء : مدارك مورد نیاز 

  2هیئت مدیره تکمیل فرم شماره 

این شرکت باید نیروي انسانی متقاضی انجام خدمت در صنعت حمل ونقل هوایی را چنانچه محل کار وي در مناطق 

  . تشکیل پرونده حراستی به دفتر مرکزي حراست سازمان هواپیمایی کشوري ارجاع دهد  طبقه بندي شده باشد جهت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



در صنعت هوانوردي کشوري مجوز فعالیتاخذ  درخواست کنندگان تائید امنیتینظامنامه  -6017دستورالعمل 

  1389مهر  30ویرایش اول

  مراکز علمی کاربردي - 24

با توجه به نوع فعالیت این مراکز ، مدیر عامل آن باید به تایید دفتر مرکزي حراست سازمان رسیده و مشخصات اعضاء 

در اختیار دفتر مرکزي حراست قرار ) و مطابق با اساسنامه شرکت( تایید مدیر عامل  با 2هیئت مدیره نیز برابر فرم شماره 

  .داده شود 

در مورد شخص مدیر عامل مدارك عمومی جهت تشکیل پرونده حراستی و در مورد سایر اعضاء : مدارك مورد نیاز 

  . 2هیئت مدیره تکمیل فرم شماره 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



در صنعت هوانوردي کشوري مجوز فعالیتاخذ  درخواست کنندگان تائید امنیتینظامنامه  -6017دستورالعمل 

  1389مهر  31ویرایش اول

  هنرستان هوانوردي - 25

توجه به نوع فعالیت اینگونه هنرستانها باید ، مدیر عامل آن باید به تایید دفتر مرکزي حراست سازمان رسیده و با 

در اختیار دفتر ) و مطابق با اساسنامه شرکت( با تایید مدیر عامل  2مشخصات اعضاء هیئت مدیره نیز برابر فرم شماره 

  .مرکزي حراست قرار داده شود 

در مورد شخص مدیر عامل مدارك عمومی جهت تشکیل پرونده حراستی و در مورد سایر اعضاء  :مدارك مورد نیاز 

  . 2هیئت مدیره تکمیل فرم شماره 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



در صنعت هوانوردي کشوري مجوز فعالیتاخذ  درخواست کنندگان تائید امنیتینظامنامه  -6017دستورالعمل 

  1389مهر  32ویرایش اول

 - نجات و آتش نشانی فرودگاهی  - فروش بار و بلیط و رزرواسیون ( موزشگاههاي تخصصی آ- 26

 –خلبانی  –خدمات فرودگاهی  –فرودگاهی مدیریت  –مراقبت پرواز  –فنی و مهندسی هوانوردي 

  )زبان هوانوردي   –مهمانداري  –دیسپچري  –خلبانی فوق سبک  –خلبانی سبک 

  

با توجه به نوع فعالیت اینگونه آموزشگاهها باید ، مدیر عامل آنها به تایید دفتر مرکزي حراست سازمان رسیده و 

در اختیار دفتر ) و مطابق با اساسنامه شرکت( ا تایید مدیر عامل ب2مشخصات اعضاء هیئت مدیره نیز برابر فرم شماره

  .مرکزي حراست قرار داده شود 

در مورد شخص مدیر عامل مدارك عمومی جهت تشکیل پرونده حراستی و در مورد سایر اعضاء : مدارك مورد نیاز 

  . 2هیئت مدیره تکمیل فرم شماره 

  

  : مالحظه 

آموزشگاههاي خلبانی ، خلبانی فوق سبک و خلبانی سبک باید یکنفر بعنوان نماینده حراست به دفتر مرکزي حراست 

  . سازمان هواپیمایی کشوري جهت هماهنگی امور حراستی معرفی نمایند 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



در صنعت هوانوردي کشوري مجوز فعالیتاخذ  درخواست کنندگان تائید امنیتینظامنامه  -6017دستورالعمل 

  1389مهر  33ویرایش اول

  موسسات رتبه بندي جهانی - 27

  

به تایید دفتر مرکزي حراست سازمان رسیده و مشخصات  با توجه به نوع فعالیت اینگونه موسسات ، مدیر عامل آنها

در اختیار دفتر مرکزي ) و مطابق با اساسنامه شرکت( با تایید مدیر عامل   2اعضاء هیئت مدیره نیز برابر فرم شماره 

  .حراست قرار داده شود 

در مورد سایر اعضاء  در مورد شخص مدیر عامل مدارك عمومی جهت تشکیل پرونده حراستی و: مدارك مورد نیاز 

  . 2هیئت مدیره تکمیل فرم شماره 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



در صنعت هوانوردي کشوري مجوز فعالیتاخذ  درخواست کنندگان تائید امنیتینظامنامه  -6017دستورالعمل 

  1389مهر  34ویرایش اول

  موسسات افراد معتمد - 28

  

با توجه به نوع فعالیت اینگونه موسسات ، مدیر عامل آنها به تایید دفتر مرکزي حراست سازمان رسیده و مشخصات 

در اختیار دفتر مرکزي ) مطابق با اساسنامه شرکتو ( با تایید مدیر عامل 2اعضاء هیئت مدیره نیز برابر فرم شماره 

  .حراست قرار داده شود 

در مورد شخص مدیر عامل مدارك عمومی جهت تشکیل پرونده حراستی و در مورد سایر اعضاء : مدارك مورد نیاز 

  . 2هیئت مدیره تکمیل فرم شماره 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



در صنعت هوانوردي کشوري مجوز فعالیتاخذ  درخواست کنندگان تائید امنیتینظامنامه  -6017دستورالعمل 

  1389مهر  35ویرایش اول

  :شرح وظایف پست هاي حراستی - 29

  

  مدیر حراست -1

معاون حراست -2

مسئول حراست ایستگاه -3

مسئول حراست  زیر پرواز -4

مسئول حراست بار -5

مسئول حراست کیترینگ -6

  حراست تدارکات کیترینگ : الف 

  حراست فرآوري کیترینگ : ب 

  حراست بسته بندي کیترینگ : ج 

حراست حمل کیترینگ : د 

مسئول حراست تشخیص هویت -7

مسئول حراست اتباع بیگانه -8

)عمومی (پرسنل حراست -9

مسئول حراست اشیاء ممنوعه-10

  

  :یادآوري 

شرح وظایف پستهاي فوق الذکر بصورت جداگانه در اختیار مدیر حراست موسسات و شرکتهاي درخواست کننده 

  .قرارخواهد گرفت 

  

  



در صنعت هوانوردي کشوري مجوز فعالیتاخذ  درخواست کنندگان تائید امنیتینظامنامه  -6017دستورالعمل 

  1389مهر  36ویرایش اول

  مدارك موردنیاز- 30

  

کلیه متقاضیان دراولین مراجعه به دبیرخانه کمیته نظارت بر عملیات هوانوردي جهت تشکیل پرونده  :شرایط عمومی 

حقوقی و امنیتی باید معرفی نامه اي از آن دبیرخانه دریافت و براي انجام بررسیهاي امنیتی به  -اقتصادي-بررسیهاي فنی

  :این دفتر مرکزي  ارائه نمایند  

 رنگی ، آقایان بدون کروات و خانمها با ) قطعه  7متقاضی آژانس ( مام رخ  ت 6*4یا  3*4شش قطعه عکس

  .حجاب کامل 

 اصل و کپی از تمام صفحات شناسنامه متقاضی.

 کپی از تمام صفحات شناسنامه پدر و مادر ، در صورت نداشتن شناسنامه پدر یا مادر کپی از صفحه اول

. شناسنامه برادران و خواهران الزامی می باشد

 اصل و کپی کارت پایان خدمت به استثناي افراد باالي پنجاه سال.

 اصل و کپی کارت ملی.

 اصل و کپی آخرین مدرك تحصیلی.

 آدرس و نام محلهاي تحصیلی.

 کلیه مشاغل قبلی با ذکر سال و آدرس.

ل و تابعیت فعلی مشخصات بستگان سببی و نسبی که در حال حاضر در خارج از کشور بسر می برند با ذکر شغ.

آدرس محل سکونت از بدو تولد تاکنون با ذکر سال.

 اسامی بستگان سببی و نسبی که جزء مهاجرین و معاودین می باشند با آدرس کامل محل سکونت.

 نفر از دوستان خود شامل نام ، نام خانوادگی ، نام پدر ، شغل ، آدرس و تلفن محل سکونت یا  4مشخصات

. محل کار 

صات بستگان درجه یک اعم از پدر ، مادر ، برادر ، خواهران تنی یا ناتنی و همسران شامل نام ، نام مشخ

. خانوادگی ، نام پدر ، شماره شناسنامه ، تاریخ تولد ، محل تولد و آدرس محل سکونت 

تکمیل فرم شماره یک
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                                                                                                                               2فرم شماره 

  2از  1صفحه 

  ...................اعضاء هیات مدیره شرکت

نام مستعار قبلینام و نام خانوادگی  وضعیت خدمت وضعیت تاهل میزان تحصیالت محل صدور ش. ش  تاریخ تولد نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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                                                                                                                               2فرم شماره 

  2از  2صفحه 

  

  ...................اعضاء هیات مدیره شرکت

ادرس و تلفن محل سکونت و همراه سابقه شغلی سمت فعلی در شرکت تاریخ شروع به کار

  :امضاء مدیر عامل 

  : تاریخ         
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