
یلاعت همسب 

ینابلخ شزومآ  زکارم  هیلک  هب : 
 

Aircrew تاررقم يارجا  : عوضوم

مکیلع ٌمالس 

زکارم زاورپ و  درادناتسا  مرتحم  نواعم  روضح  اب  خیرات 96/06/12  رد  رتفد  نیا  رد  هدـش  رازگرب  هسلج  وریپ  ، مارتحا اب             
: ددرگ یم  دافیا  مادقا  تهج  ریز  دراوم  هتفریذپ  تروص  ياه  يدنب  عمج  هحورطم و  دراوم  هب  تیانع  اب  ینابلخ و  شزومآ 

هدش زاغآ  خیرات  نیا  زا  لبق  هک  ییاهشزومآ  دش  ررقم  خیرات 1396/02/01  زا   Aircrew تاررقم ندش  روآ  مازلا  هب  هجوت  اب  ( 1
.ددرگن قبسام  هب  فطع  تاررقم  دنوشن و  دیدج  تاررقم  لومشم  دنا 

D- دنب زا  تسا  هدش  زاغآ  زا 1396/02/01  لبق  ناشیا   PPL شزومآ هرود  عورش  هک  یتارفن  لاس 1396  نایاپ  ات  طقف  دش  ررقم  (2
CPL Integrated شزومآ هرود  يارب  ناـشیا  يزاورپ  تعاـس   100  % دـنوش و فاعم   Appendix 3 to Part-FCL رد  3

دوخ یلبق  یلعف و  ناریذـپ  شناد  هیلک  عالطا  هب  ار  عوضوم  نیا  دـندش  فظوم  ینابلخ  شزومآ  زکارم.دوش  ( Credit) یشخب رابتعا 
.تشاد دهاوخن  تیعوضوم  دنب  نیا  لاس 1397  يادتبا  زا  تسا  یهیدب.دنناسرب 

Appendix3 رد هدش  رکذ  یشزومآ  نیوانع  زا  طقف  ناریذپ  شناد  اب  شزومآ  دادرارق  رد  دندش  فلکم  ینابلخ  شزومآ  زکارم  (3
زا تغارف  زا  سپ  تسا  یهیدـب.دوش  رکذ  اهدادرارق  رد  لـماک  قیقد و  تروص  هب  نیواـنع  نیا  دـنیامن و  هدافتـسا   to Part-FCL

.دیامن رداص  ار  قوف  دنس  رد  هدش  رکذ  نیوانع  اب  یشزومآ  هرود  نایاپ  یهاوگ  دیاب  یشزومآ  زکارم   ، تارفن لیصحت 

یـشزومآ ياـه  هرود  هئارا  هـب  تبـسن  هدـش ، اـطعا  ( Scope تاراـیتخا ( بوچراـچ  رد  طـقف  دـنزاجم  یناـبلخ  شزوـمآ  زکارم  (4
.دنیامن مادقا   Appendix3 to Part-FCL رد جردنم 

.دنیامن تیاعر  ار  دوخ  ياهشزومآ  رد   Aircrew تاررقم تامازلا  شزومآ ، زکارم  یمامت  دراد  ترورض  (5

ياه همانرب  تیولوا  رد  ار   part Fcl تاررقم قبط  شزومآ  يارب  زاین  دروم  يامیپاوه  نیمات  ینابلخ  شزومآ  زکارم  دیدرگ  ررقم  (6
.دنهد رارق  دوخ 
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: تشونور

هب دــنراد  ار  شزوـمآ  رما  يارب  ( FSTD  ) زاـس هیبـش  ياههاگتـسد  زا  هدافتـسا  دـصق  شزومآ  زکارم  هک  یتروـص  رد  دـش  ررقم  ( 7
دییات دروم  زاس  هیبش  ياههاگتـسد  زا  اـهنت  دـنیامن و  هجوت  هطوبرم  تاـمازلا  ریاـس  زاـس و  هیبش  هاگتـسد  عون  صوصخ  رد  تاـمازلا 

.دنیامن هدافتسا  يروشک  ییامیپاوه  نامزاس 

هطوبرم ياه  یـشخب  یگنهاـمه  اـب  نآ  طیارـش  ندومن  مهارف  هطوبرم و  لـحارم  یط  هب  لوکوم   Night VFR ياهزاورپ ماـجنا  (7
.دیدرگ

یناحور اضردومحم 
لنسرپ ياه  همانیهاوگ  رتفد  لک  ریدم 

يدروناوه
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