
فٍي  كارداٌِاي  و  اي ىٍِدشان  حرفَ آزىٌِّاي  كةّني  و اعجةارگّاُي  صدور  و دشجّرانعيم ضّابط 
  شاخجيان 

 
اي ىٍِدشان وكارداٌِاي فٍي شاخجيان بَ طرح  ضّابط و دشجّرانعيم صدور و اعجةار گّاُي كةّني آزىٌِّاي حرفَ

شازىاٌِاي ىصكً و طِرشازي اشجاٌِاي شراشر بَ  62/0/40ىّرخ  064/55911زير و بَ طياره 
كظّر ابالغ گرديده اشت. براشاس ايً دشجّرانعيم صدور گّاُي كةّني جِت ىجلاضيان اخذ پرواٌَ اطجغال بكار 

 .پذيرد ىي اٌجام دشجّرانعيم در ىعروحَ ضّابط ىعابق و اشجان طِرشازي و ىصكً شازىان ثّشط اشجان در ُر 

 

كةّني ىٍِدشييً ببيَ ريير از رطيجَ ىعيياريا و كارداٌِياي فٍيي شياخجيان در صيّرر احيراز طيرايط طيركت گّاُي  -1

در آزىييّن بييَ ىييدر دو شييال از ثيياريآ برگييزاري آزىييّنر جِييت اخييذ يييا ارثليياك پايييَ پرواٌييَ اطييجغال بكييار داراي اعجةييار 

 باطد. ىي

 

اي فٍيي شياخجيان در صيّرر احيراز طيرايط طيركت گّاُي كةّني ىٍِدشييً ببيَ ريير از رطيجَ ىعيياريا و كارداٌِي -2

 بررشييي زييير طييرح بَ باطييد گذطييجَ شييال چِييار  در آزىييّن در صييّرثي كييَ از ثيياريآ آزىييّن بيييض از دو شييال و حييداك ر

 :طد خّاُد

 صييّرر در  برداري و ثرافييير ُاي طِرشييازير ىكاٌيييرر بييرهر ٌلظييَ اي ىٍِدشييان رطييجَ در آزىييّن حرفييَ -انيي 

حرفيَ و اراهيَ ىيدارس ىصيجٍد از زىيان آزىيّن ثيا ثياريآ ىراجعيَر اعجةيار گيّاُي كةيّني كابيم  در فعانييت بيَ اثةار

 ثيديد خّاُد بّد.

ُا در صييّرر اثةييار بييَ فعانيييت در حرفييَ و اراهييَ ىييدارس  در آزىييّن كارداٌِيياي فٍييي شيياخجيان كهيييَ رطييجَ -ب

 يد خّاُد بّد.ىصجٍد از زىان آزىّن ثا ثاريآ ىراجعَر اعجةار گّاُي كةّني كابم ثيد

اي ىٍِدشييان رطييجَ عيييران بٌديياررا در صييّرر اثةييار بييَ فعانيييت در حرفييَ و اراهييَ ىييدارس  در آزىييّن حرفييَ -ج

ىصجٍد از زىان آزىّن ثا ثاريآ ىراجعيَر اعجةيار گيّاُي كةيّني صيرفاب در بايض ٌديارر آزىيّن كابيم ثيدييد خّاُيد 

 بّد.



ةارار در صييّرر طييركت و كةييّني در آزىييّن ى يياحةَ اي ىٍِدشييان رطييجَ عيييران بى اشيي در آزىييّن حرفييَ -د

 حضّري اعجةار گّاُي كةّني كابم ثيديد خّاُد بّد.

 

اي ىٍِدشيان رطيجَ ىعييارير كةيّني ُير بايض از آزىيّن بثصيجير ثرشيييي ييا ظراحييا در صيّرر  در آزىّن حرفَ -3

باطيد. در صيّرثي كيَ ىجلاضيي  ار ىياحراز طرايط طيركت در آزىيّن بيَ ىيدر دو شيال بعيد از ثياريآ آزىيّن داراي اعجةي

ثّاٌيد جِيت  ُياي جداگاٌيَ آزىيّن كصيا ٌياييد ىي در ايً ىيدر كةيّني ثيياىي باظيِاي رزم را در يير دوره ييا دوره

 اخذ يا ارثلاك پرواٌَ اطجغال بكار ىٍِدشي اكدام ٌيايد.

 

ظييِايي از آزىييّن بيييض از دو اي ىٍِدشييان رطييجَ ىعيييارير در ىييّاردي كييَ از كةييّني باييض يييا با در آزىييّن حرفييَ -4

شال و حداك ر چِارشال گذطيجَ باطيد و ىجلاضيي در اييً ىيدرر كةيّني ثيياىي باظيِاي رزم را كصيا ٌييّده باطيد در 

 اعجةيار ىراجعيَر ثياريآ ثيا آزىيّن از بايض آن كةيّني زىيان از ىصيجٍد ىيدارس اراهيَ و حرفيَ در فعانيت بَ اثةار  صّرر

 بّد. خّاُد ثيديد كابم كةّني گّاُي

 بايض ُييان آزىيّن در طيركت طيرايط احيراز طير  بيَ ىعيياري آزىيّن از بايض  ثيديد اعجةار كةيّني ُير :4-1ثذكر

 .طّد ىي ثهلي يكً نو كان آزىّن از باض آن كةّني صّرر ايً رير در. بّد خّاُد بررشي كابم

بييَ طييرح زييير انزاىييي جِييت صييدور گييّاُي كةييّني در رطييجَ ىعييياري كةييّني در باظييِاي ثعييييً طييده : 4-2ثييذكر

 باطد: ىي

 

 

 

 

 

 

 



 ظراحي ىعياري ثرشييي ىعياري ثصجي ىعياري ثاريآ آزىّن

 پايَ شَ ُا كهيَ پايَ ُا كهيَ پايَ 28/4/88

 پايَ شَ ُا كهيَ پايَ ُا كهيَ پايَ 22/1/81

 ُا كهيَ پايَ ُا كهيَ پايَ 82بِار 
شَ و ىجلاضيان پايَ دو كَ براي اونيً بار پرواٌَ  پايَ

 ٌيايٍد اطجغال بكار رطجَ ىعياري دريافت ىي

 ُا كهيَ پايَ ُا كهيَ پايَ 82اشفٍد 
پايَ شَ و ىجلاضيان پايَ ير و دو كَ براي اونيً بار 

 ٌيايٍد. پرواٌَ اطجغال بكار رطجَ ىعياري دريافت ىي

 ُا كهيَ پايَ ُا كهيَ پايَ 83بِيً 
پايَ شَ و ىجلاضيان پايَ ير و دو كَ براي اونيً بار 

 ٌيايٍد. پرواٌَ اطجغال بكار رطجَ ىعياري دريافت ىي

 1جدول طياره 

 

ىعييياري ر دشييجّرانعيم جديييد جييايوزيً دشييجّرانعيم فعهييي   بييا ثعييييً ضييّابط جديييد جِييت آزىييّن رطييجَ :4-3ثييذكر

 خّاُد طد .

 فعانيت در حرفَ با ث لق طرايط ذيم كابم اثةار خّاُد بّد: : 1ثة ره

اراهييَ ىييدارس ىصييجٍد بييَ شييازىان ٌدييام ىٍِدشييي شيياخجيان اشييجان ى ييم عضييّيت بييراي ىٍِدشييان و كيياٌّن ³

 كارداٌِا براي  كارداٌِاي فٍي شاخجيان اشجان

اٌّن كارداٌِياي فٍيي شياخجيان بررشي و ثأيييد شيّابق ثّشيط شيازىان ٌديام ىٍِدشيي شياخجيان اشيجان ييا كي³

 اشجان بحصا ىّردا

 ث ّيا شّابق كار ثّشط شازىان ىصكً و طِرشازي اشجان³

 گّاُي كةّنيِاي ثيديدطده صرفاب ثا دو ىاه بعد از ثاريآ صدور گّاُي ثيديدر ىعجةر خّاٍُد بّد. :2ثة ره

 



ر ىعييياري بباييض ثصييجيا ر ُاي طِرشييازي  اي ىٍِدشييان رطييجَ طييدگان آزىٌِّيياي حرفييَ درخ ييّق كةّل -5

و بعييد از آن كييَ حدٌ يياب پايييَ بييارثر بىعييابق جييداول  82برداري و ثرافييير ىييّرخ اشييفٍدىاه  ٌلظييَىكاٌيييرر بييره ر 

اٌيد صيرفاب در صيّرر درخّاشيت ىجلاضيي و احيراز طيرايط طيركت در ُييان آزىيّن  ٌيّده زيرا در ُيان آزىّن را كصيا

 گّاُي كةّني در پايَ بارثر وجّد خّاُد داطت. بىعابق ىّارد ىذكّر در ذيما اىكان صدور

در صّرر عدم احيراز ثيياىي طيرايط ىربيّ  بيَ آزىيّن حجيي در صيّرر كصيا حدٌ ياب رزم جِيت پاييَ  :5-1ثذكر

 ىّرد درخّاشت اىكان صدور گّاُي كةّني در پايَ بارثر وجّد ٌاّاُد داطت.

اشيت در زىيان اعجةيار آزىيّن بدو شيال بعيد از ثياريآ آزىيّنا درخّاشت ىجلاضي صيرفاب در صيّرر اراهيَ درخّ :5-2ثذكر

 كابم بررشي خّاُد بّد.

 

ُيياي ٌدييارر و ى اشييةار بييَ عهييت  اي ىٍِدشييان رطييجَ عيييران در باض طييدگان آزىٌِّيياي حرفييَ درخ ييّق كةّل -6

ايييَ و ُاي ىاجهيي  اىكييان ىلايصييَ بيييً ٌيييره اخييذ طييده در ييير پ ىجفيياور بييّدن دفجرچييَ شييمّارر آزىييّن در پايييَ

 ُاي بارثر وجّد ٌدارد و كةّني ُر داوظها صرفاب در پايَ كةّني ىعجةر خّاُد بّد. حدٌ اب پايَ

 

ُاي ىعييياريرعيرانر ىكاٌيييرر بييره و  طييدگان آزىٌِّيياي كارداٌِيياي فٍييي شيياخجيان رطييجَ درخ ييّق كةّل -7

ُييان  ا در8انيي  5جيداول طيياره  و بعيد از آن كيَ حدٌ ياب پاييَ بيارثر بىعيابق 83برداري ىيّرخ طيِريّرىاه  ٌلظَ

اٌد صيرفاب در صيّرر درخّاشيت ىجلاضيي و احيراز طيرايط طيركت در ُييان آزىيّن بىعيابق ىيّارد  آزىّن را كصا ٌيّده

 ا اىكان صدور گّاُي كةّني در پايَ بارثر وجّد خّاُد داطت.3ىذكّر در ثة ره

جيي در صيّرر كصيا حدٌ ياب رزم جِيت پاييَ در صّرر عدم احيراز ثيياىي طيرايط ىربيّ  بيَ آزىيّن ح: 7-1ثذكر

 ىّرد درخّاشت اىكان صدور گّاُي كةّني در پايَ بارثر وجّد ٌاّاُد داطت.

صيرفاب در صيّرر اراهيَ درخّاشيت در زىيان اعجةيار آزىيّن بثيا دو شيال  7درخّاشت ىجلاضي ىظييّل رديي  : 7-2ثذكر

 بعد از ثاريآ آزىّنا كابم بررشي خّاُد بّد.

 



و بعييد از آن كييَ  71اي ىٍِدشييان و كارداٌِيياي فٍييي شيياخجيان شييال  طييدگان آزىٌِّيياي حرفييَ كةّل درخ ييّق -8

ُاي ارشيياني  و ٌصيياَ 24/12/83ىييّرخ  71988/481اظالعييار آٌِييا در نييّح فظييرده ارشيياني ظييي ٌاىييَ طييياره 

اشيجان ىل يد باطيد در صيّرر اٌجليال بيَ اشيجان ديويرر شيازىان ى جيرم ىصيكً و طِرشيازي  بعدي ايً دفجير ىّجيّد 

فظييرده گييّاُي كةييّني در آزىييّن بييا اىضيياك رهيييس شييازىان جِييت درج در پروٌييده  ثّاٌييد بييَ اشييجٍاد اظالعييار نّح ىي

ُاي ىصييكً و طِرشييازي و ٌدييام  ىجلاضييي صييادر ٌيييّده و روٌّطييت گييّاُي ىييذكّر را جِييت اظييال  بييَ شييازىان

رواٌيَ اطيجغال بكيار كةهيي ىجلاضييا ارشيال ىٍِدشي شاخجيان اشيجان ىةيد) باشيجان ى يم آزىيّن و اشيجان ى يم اخيذ پ

ىربيّ  بيَ شايررطيجَ ُياي ىٍِدشيي ر فيرم  7ىربيّ  بيَ رطيجَ ىٍِدشيي ىعيياري ر فيرم طيياره  6ٌيايد. بفرم طياره 

 ىربّ  بَ كهيَ رطجَ ُاي كارداٌي ا 8طياره 

 28/84/88آزىٌِّييياي حرفيييَ اي ىٍِدشيييان ىيييّرخ  2و1كةيييّني طيييركت كٍٍيييدگان پاييييَ ُييياي :8-1ثيييذكر 

 درثياىي پايَ ُا صرفاب درباض ٌدارر ىي باطد. 22/81/81و

وبعييدازآن  28/84/88طييرايط طييركت درآزىٌِّيياي حرفييَ اي ىٍِدشييان وكارداٌِيياي فٍييي شيياخجيان ىييّرخ :3ثة ييره 

 بظرح زير ىي باطد:

صييرفابكةّني طييركت كٍٍييدگاٌي كييَ طييرايط  83درخ ييّق آزىٌِّيياي حرفييَ اي ىٍِدشييان ىييّرخ بِيييً ىيياه  -1

ثكيييم ىيي طيّدىّردثاييد  84رآزىّن بَ طرح زيير رااحيراز ٌييّده اٌيد وشيٍّار آٌِاثيا پاييان طيِريّرىاه طركت د

 ىي باطد:

 

ر كارطٍاشييي  28/11/72كةييّني طييركت كٍٍييدگاٌي كييَ اونيييً ىييدرس ىٍِدشييي آٌييان كارطٍاشييي ىييّرخ  انيي  ا

احييراز شييٍّار رزم ىعييابق ياكةييم از آن باطددرصييّرر  28/11/74يييادكجري ىييّرخ  28/11/73ارطييدىّرخ 

 جدول ذيم.

 



كةّني طركت كٍٍدگاٌي كَ ثياريآ اخيذ اونييً ىيدرس آٌيان كارطٍاشيي ر كارطٍاشيي ارطيديادكجري بعيد ازثياريآ  اب

پرواٌييَ اطييجغال بكارخّدرادرپايييَ پيياييً ثراخييذكرده باطٍددرصييّرر \ 28/18/83ُيياي فييّه انييذكربّده وثاثيياريآ 

 ذيم. احراز شٍّار رزم ىعابق جدول

 

كةّني طركت كٍٍدگاٌي كيَ ثياريآ اخيذ اونييً ىيدرس آٌيان كارطٍاشيي ر كارطٍاشيي ارطيديادكجري بعيد ازثياريآ  جا

ُاي فّه انذكرباطيد وداراي پرواٌيَ اطيجغال بكارٌةاطٍددرصيّرر طيركت درآزىيّن پاييَ شيَ وثكيييم شيٍّار رزم 

 جِت پايَ شَ ىعابق جدول ذيم.

 

 پايَ ير پايَ دو پايَ شَ ىلعع ث  يهي ردي  اي آزىّن حرفَ

 ىٍِدشان

 شال12 شال7 شال3 كارطٍاشي 1

 شال11 شال6 شال2 كارطٍاشي ارطد 2

 شال18 شال5 شال1 دكجري 3

 2جدول طياره

 

صيييرفابكةّني طيييركت وكةيييم ازآن ر  83درخ يييّق آزىٌِّييياي حرفيييَ اي ىٍِدشيييان ىيييّرخ طيييِريّرىاه  -2

ا ثكييييم 3كٍٍييدگاٌي كييَ شييٍّار آٌِاىعييابق جييدول فييّه ثاپايييان ثارياِيياي ىٍييدرج درجييدول طييياره ب

 طّدىّردثأييد ىي باطد.

 

 

 

 

 



صييرفابكةّني طييركت  ر ازآن وكةييم 83 طييِريّرىاه ىييّرخ  درخ ييّق آزىٌِّيياي كارداٌِيياي فٍييي شيياخجيان -3

ا ثكييييم 3كٍٍييدگاٌي كييَ شييٍّار آٌِاىعييابق جييدول زييير ثاپايييان ثارياِيياي ىٍييدرج درجييدول طييياره ب

 طّدىّردثأييد ىي باطد.

 

 

 پايَ ير پايَ دو پايَ شَ ىلعع ث  يهي ردي  اي آزىّن حرفَ

كارداٌِاي فٍي 

 شاخجيان

1 

دارٌدگان ىدارس فٍي ىّرد ثأييد وزارر عهّمر ث ليلار 

 و فٍاوري
 شال 15 شال 9 شال 5

2 

ُا و  ىّرد ثأييد شاير وزارثااٌَ فٍي ىدارس دارٌدگان

 ىّشصار دونجي
 شال 16 شال18 شال 6

 3جدول طياره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ى اشييةَ شييٍّار رزم ىعييابق دشييجّرانعيهِاي ابالرييي در ُيير آزىييّن ثييا پايييان ثارياِيياي ىٍييدرج در جييدول  -4

طييرايط آزىييّن ثييا پايييان  3و  2و  1باطييد. در صييّرثي كييَ ىجلاضييي شييٍّار رزم را ىعييابق ىييّارد  ذيييم ىي

 طّد. ىييكً ثهلي  نو ُاي اعالم طده زير احراز ٌكرده باطد كةّني در آزىّن ىذكّر كان ثاريآ

 

 4جدول طياره

 ى اشةَ شٍّار رزم ثا پايان ثاريآ ثاريآ آزىّن ُاي ىّرد آزىّن رطجَ

 88اشفٍد ىاه  28/4/88 ُاي ىٍِدشي كهيَ رطجَ

 81اشفٍدىاه  6/18/88 ُاي كارداٌي كهيَ رطجَ

 81اشفٍدىاه  25/11/88 ظراحي ىعياري

 81اشفٍدىاه  22/1/81 ُاي ىٍِدشي باشج ٍاك ظراحي ىعياري كهيَ رطجَ

 82طِريّرىاه  18/2/82 ظراحي ىعياري

 82طِريّرىاه  19/2/82 ثرشييي ىعياري

 82طِريّرىاه  8/3/82 ُاي كارداٌي عيران بى اشةارا و كهيَ رطجَ

 82طِريّرىاه 9/3/82 ُاي ىٍِدشي عيران بٌداررا و آزىّن ثصجي بليَ رطجَ

ىعياري بثصجي و ثرشيييار عيران بٌداررار بره و 

 ىكاٌير
 83طِريّرىاه  14/12/82

 83طِريّرىاه  15/12/82 ظراحي ىعياري

بردارير ثرافير و  عيران بى اشةارار طِرشازير ٌلظَ

 ُاي كارداٌي كهيَ رطجَ
 83اشفٍدىاه  5/6/83

ىعياري بثصجي و ثرشيييار عيران بٌداررار بره و 

 ىكاٌير
 84طِريّرىاه  15/11/83

 84طِريّرىاه  16/11/83 ظراحي ىعياري



 طيرح بيَ بعيد  82حدٌ ابِاي آزىٌِّياي حرفيَ اي ىٍِدشيان وكارداٌِياي فٍيي شياخجيان ازثياريآ اشيفٍدىاه  :4ثة ره 

 :باطد ىي زير

 

 14/12/82 ىّرخ ىٍِدشان اي حرفَ آزىّن ُاي حدٌ اب

 كم اىجياز ٌيره حدٌ اب كةّني پايَ رطجَ

 ىعياري

 35 ير

 35 دو 188

 35 شَ

 ىكاٌير

 68 ير

 55 دو 188

 58 شَ

 بره

 58 ير

 45 دو 188

 48 شَ

 5جدول طياره

 

 

 

 

 

 

 

 



 5/6/83 ىّرخ ىٍِدشان اي حرفَ آزىّن ُاي حدٌ اب

 كم اىجياز ٌيره حدٌ اب كةّني پايَ رطجَ

 طِرشازي

 68 ير

 55 دو 188

 58 شَ

 برداري ٌلظَ

 55 ير

 58 دو 188

 45 شَ

 ثرافير

 68 ير

 55 دو 188

 58 شَ

 6جدول طياره

 

 

 5/6/83 ىّرخ شاخجيان فٍي كارداٌِاي آزىّن ُاي حدٌ اب

 كم اىجياز ٌيره حدٌ اب كةّني پايَ رطجَ ُا

 ىعياري

 عيران

 ىكاٌير

 بره

 برداري ٌلظَ

 68 ير

188 

 55 دو

 58 شَ

 7جدول طياره

 



 

 15/11/83 ىّرخ ىٍِدشان اي حرفَ آزىّن ُاي حدٌ اب

 كم اىجياز ٌيره حدٌ اب كةّني پايَ رطجَ

 ىعياري

 58 ير

 45 دو 188

 48 شَ

 ىكاٌير

 58 ير

 45 دو 188

 48 شَ

 بره

 58 ير

 45 دو 188

 48 شَ

 8جدول طياره

 «شاخجيان ىهّي ىلررار اىّر دفجر»


