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گواهينامه اپراتور ايستگاه هوانوردي
AERONAUTICAL STATION OPERATOR LICENCE
ايي گَاّيٌبهِ ثساي افسادي صبدز هي شَد وِ دز ايستگبّْبي َّاًَزدي ثبثت ٍ يتب هاتبثسات ستبشهبى
َّاپيوبيي وشَزي اًجبم ٍظيفِ هي ًوبيٌد ثِ عٌَاى اپساتَز ايستگبّْبي ثبثت هتحسن هابثساتي اًجبم
ٍظيفِ هي ًوبيٌد .ثديْي است افسادي وِ دز هديسيت هٌْدسي َّاًَزدي هحسَة هي گسدًد.
الف :شرایط صذٍر:

1
2
3
4

هَفميت دز آشهَى وتجيدازا ثَدى حدال تجسثِ وبزي الشمدازا ثَدى هْبزت وبزي هَزد ًيبش-صالحيت پصشىي

 -4آزهَى کتبی
 -1-1آشهَى وتجي پبيِ
 -1-1-1شساي عوَهي
 -1-1-1-1حدال سي  18سبل توبم
-1-1-1-2دازا ثَدى حدال هدزن تحصيلي ديپلن هتَسطِ
 -1-1-1-3گرزاًدى دٍزُ آهَششي هَزد تبييد دفتس گَاّيٌبهِّب ،اهتحبًبت ٍ اهَز پصشىي دز خصَص فَق
 -1-1-1-4تىوي ٍ ازازِ فسم تبزيد شدُ شسوت دز آشهَى تَس هؤسسِ تبييتد شتدُ ثسگتصاز وٌٌتدُ
دٍزُ يب ٍاحدّبي سبشهبًي هجبش
 -1-1-2شساي اختصبصي
هتمبضي ثبيد آشهَى هسثَط ثِ ّس يه اش هَضَعبت ذي زا ثب هَفميت ثگرزاًد
 -1-1-2-1اطالعبت عوَهي دز ازتجبط ثب سسٍي ّبي هسالجت پسٍاش
)(ATC GENERAL KNOWLEDGE
)(OPERATIONAL PROCEDURES

 -1-1-2-2دستَزالعولْبي عوليبتي
)(TELECOMMUNICATION EQUIPMENT
 -1-1-2-3تجْيصات ازتجبطي ٍ هابثساتي
)(RULES AND REGULATION
 -1-1-2-4لَاًيي ٍ همسزات
تبصرُ :سيالث ّبي آشهَى فَق دز ضويوِ شوبزُ  4ايي آزيي ًبهِ دزج گسديدُ است.
 -1-2آشهَى وتجي اختصبصي
ايي آشهَى ّب دز سِ گسٍُ زيتيٌگ ثِ شسح ذي اًجبم خَاّد گسفت.
 -1-2-1زيتيٌگ شجىِ ثبثت ازتجبطي هابثساتي َّاًَزدي )(AFTN & COM
 -1-2-1-1شساي عوَهي
داٍطلت ثبيد آشهَى وتجي پبيِ زا ثب هَفميت گرزاًدُ ثبشد.
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 -1-2-1-2شساي اختصبصي
داٍطلت ثبيد آشهَى تاصصي ) (AFTION & COMزا ثب هَفميت ثگرازًد
تبصرُ :سيالث آشهَى فَق دز ضويوِ شوبزُ  4ايي آزيي ًبهِ دزج گسديدُ است.
 -1-2-2زيتيٌگ سيستن سَزيچيٌگ پيبم )(MESSEAGE SWITHCHING SYSTEM
 -1-2-2-1شساي عوَهي
داٍطلت ثبيد دازاي زيتيٌگ شجىِ ثبثت ازتجبطي هابثساتي َّاًَزدي  AFTN & COMثبشد.
 -1-2-2-2شساي اختصبصي
داٍطلت ثبيد آشهَى تاصصي سيستن سَزيچيٌگ پيبم
) (MESSEAGE SWITHCHNIG SYSTEMزا ثب هَفميت ثگرازًد
تبصرُ :سيالث آشهَى فَق دز ضويوِ شوبزُ  4ايي آزيي ًبهِ دزج گسديدُ است.
)(MET & ROBEX
 -1-2-3زيتيٌگ َّاشٌبسي ٍ زٍثى
 -1-2-3-1شساي عوَهي
داٍطلت ثبيد دازاي زيتيٌگ شجىِ ثبثتت ازتجتبطي هاتبثساتي َّاًتَزدي  ٍ AFTN & COMسيستتن
سَزيچيٌگ پيبم ) (MESSAGE SWITCHING SYSTEMثبشد.
 -1-2-3-2شساي اختصبصي
داٍطلت ثبيد آشهَى تاصصي َّاشٌبسي ٍ زٍثى ) (MET & ROBEXزا ثب هَفميت ثگرازًد.
تبصرُ :سيالث آشهَى فَق دز ضويوِ شوبزُ  4ايي آزيي ًبهِ دزج گسديدُ است.
 -2دارا بَدى تجربِ کاری الزم(EXPERINCE) :

 -2-1شجىِ ثبثت ازتجبطي هابثساتي َّاًَزدي ) .(AFTN & COM.داٍطلت ثبيد حتدال  4هتبُ تحتت
ًظس اپساتَز دازاي زيتيٌگ شجىِ ثبثت ازتجبطي هابثساتي َّاًَزدي ) (AFTN & COM.وبزآهَشي ًوبيد.
 -2-2سيستن سَزيچيٌگ پيبم ) :(MESSAGE SWITCHING SYSTEMداٍطلت ثبيتد حتدال 5
هتبُ تحتت ًظتس اپساتتَز دازاي زيتيٌتگ سيستتن ستَزيچيٌگ پيتبم (MESSAGE SWITHCING
) SYSTEMوبز آهَشي ًوبيد.
َّ -2-3اشٌبسي ٍ زٍثى ) :(MET & ROBEXداٍطلت ثبيد حدال  6هبُ تحت ًظتس اپساتتَز دازاي
زيتيٌگ َّاشٌبسي ٍ زٍثى ) (MET & ROBEXوبزآهَشي ًوبيد.
تبصرُ :فسهْبي وبزآ‚ ٍشي هَازد فَق ثبيد ثِ توبم همبم هسئَل ٍاحد هعسفي وٌٌدُ زسبًدُ شَد.
 -3هْارت کاری )(SKILL

هتمبضي ثبيد هْبزت وبزي خَد زا دز ازتجبط ثب هَضَعبت ذي ٍ ثب تَجِ ثِ زيتيٌگ هَزد دزخَاست زا
ثِ اثجبت ثسسبًد:
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 -3-1لبدز ثِ استفبدُ اش تجْيصات هابثساتي ٍ ازتجبطي هَزد ًيبش ثبشد
 -3-2لبدز ثِ دزيبفت ٍ ازسبل پيبهْب ثِ طَز دليك ٍ وبفي ثبشد
تبصرُ :تبزيد هْبزت وبزي تَس هعلن آهَششي هٌتات دفتس گَاّيٌبهِ ّب ،اهتحبًبت ٍ اهتَز پصشتىي
استبًدازد پسٍاش ٍ دز فسهْبي هسثَطِ (فسم ّبي شوبزُ  ،5-53 ،5-51 ،5-50حست هتَزد ،هٌتدزج دز
ضويوِ شوبزُ  )5اًجبم خَاّد پريسفت.
 -4صالحیت پسشكی(MEDICAL FITNESS) :

هتمبضي ثبيد تحت ازشيبثي پصشىي خبص زدُ  (Special class D) Dلساز گسفتتِ ٍ صتالحيت پصشتىي
وست ًوبيد.
تبصرُ :شساي پصشىي والس خبص زدُ  Dدز ضويوِ شوبزُ  1ايي دستَزالعو دزج گسديدُ است.
اختیارات )(PRIVILEGES

دازًدُ ايي گَاّيٌبهِ ثب تَجِ ثِ ًَع زيتيٌگ اوتسبثي هجبش خَاّد ثَد ٍ دز هَلعيت ّتبي هسثتَط دز
ايستگبّْبي َّاًَزدي هابثساتي اًجبم ٍظيفِ ًوبيد.
توذیذ اعتبار گَاّیٌاهِ ّا(VALIDITY OF LICENCE) :

گَاّيٌبهِ اپساتَز ايستگبّْبي َّاًَزدي هابثساتي دز صَزت وست شساي ذي ثِ هدت 1سبل لبث توديد خَاّد ثَد.
 -1هتمبضي ثبيد دز طَل يىسبل حدال  20سبعت دز ّس يه اش هَلعيتْبي هسثَطِ وبز عولي ازازِ دّد.
تبصرُ :فسهْبي وبز عولي هتبضيبى ثبيد ثِ تبزيد ٍاحد هسثَطِ زسبًدُ شَد
 -2هْبزتْبي وبزي هتمبضي وِ ثطَز سبليبًِ دز فسهْبي هاصَص ثجت خَاّد گسديد
تبصرُ :هْبزت وبزي هتمبضي تَس هعلن آهَششي هٌتات دفتس گَاّيٌبهِ ّب،اهتحبًبت ٍ اهَز پصشىي
دز ٍاحد هسثَطِ اًجبم خَاّد گسفت.
 -3ازشيبثي پصشىي :هتمبضي توديد گَاّيٌبهِ ّب ثبيد ّس سِ سبل يىجبز هتَزد ازشيتبثي پصشتىي لتساز
گسفتِ ٍ صالحيت پصشىي وست ًوبيد.
تبصرُ :ازشيبثي پصشىي طجك هٌدزجبت ضويوِ يه ايي آزيي ًبهِ اًجبم خَاّد گسفت.
هعلن آهَزشی هٌتخب ایستگاّْای َّاًَردی هخابراتی
)(AERONAUTICAL STATION OPERATOR DESIGNEE

اًتابة هعلن آهَششي هٌتات ثِ پيشٌْبد ٍاحد هسثَطِ ثِ دفتس گَاّيٌبهِ ّب ،اهتحبًبت ٍ اهَز پصشىي
جْت ثسزسي ٍ پ اش پريسش تَس ايي دفتس ثب تبييتد هعبًٍتت استتبًدازد پتسٍاش ٍ تصتَيت زيبستت
سبشهبى ٍ ثب احساش شساي ذي هٌصَة خَاّد گسديد.
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 -4شرایط احراز
الف) وليِ زيتيٌگْبي هعتجس ايي گَاّيٌبهِ زا دازا ثبشد
ة) حدال  7سبل سبثمِ وبزي پيَستِ دز ٍاحدّبي هاتلف ايستگبّْبي َّاًَزدي هابثساتي دازا ثبشد.
ج) هْبزت ٍ وبزآيي ًبهجسدُ هَزد تبييد دفتس گَاّيٌبهِ ّب ،اهتحبًبت ٍ اهَز پصشىي لساز گيسد.
د) سبيس صالحيت ّبي ًبهجسدُ هَزد تبييد هجبدي ذيسث لساز گيسد.
 -2اختیارات )(privileges

هعلن آهَشش هٌتات ايستگبّْبي َّاًَزدي هابثساتي هجبش ثِ تبزيد هْتبزت وتبزي پسستٌ هتمبضتي
صدٍز ٍ توديد اعتجبز گَاّيٌبهِ ّبي اپساتَز ايستگبّْبي َّاًَزدي هابثساتي خَاّد ثَد.
تبصرُ :فسهْبي هْبزت وبزي دز ضويوِ شوبزُ  5ايي آزيي ًبهِ دزج گسديدُ است.

