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 هااصالحيه

شوند. دارندگان اين سند موظف هستند، اصالحيه ها را در اين سند اعمال نموده و های اين سند، بر روی سايت سازمان منتشر میاصالحيه

 سوابق آن را در جدول زير ثبت نمايند.

 

 هاسوابق اصالحيه

 اعمال شده توسط تاريخ اصالحيه شماره اصالحيه
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 فهرست مندرجات

 1 ..................................................................................................................................... اتيکل -1

 0 ................................................................................................................................. اثر حوزه و اهداف-0-0

 0 .................................................................................................................... نامه وهيش در راتييتغ تيريمد-0-2

 0 ..........................................................................................................................................    فيتعار -0-0

 3 ........................................................................................................................... مجوزها انواع -2

 4 ................................................................................................................ متقاضي عمومي طیشرا -3

 0 ............................................................................................................... : حقيقی یمتقاض یعموم شرايط  -0-0

 0 ............................................................................................................... :حقوقی متقاضی یعموم طيشرا  -0-2

 6 ...................................................................................... اصولي موافقت صدور و درخواست روند  -4

 6 ........................................................................................................................................ کار گردش-0-0

 7 ............................................................................................... :اصولی موافقت دريافت جهت یمتقاض فيوظا -0-2

 7 ............................................................................................. : اصولی موافقت صدور روند در رخانهيدب فيوظا -0-0

 7 ................................................................................. :اصولی موافقت صدور روند در یتخصص کارگروه فيوظا -0-0

 7 .................................................................................. :اصولی موافقت صدور روند در یهوانورد تهيکم فيوظا  -0-5

 8 .................................................................................................................... یاصول موافقت صدور روند  -0-6

 11 ............................................................................ برداري بهره پروانه یا و فعاليت مجوز صدور روند -5

 00 ............................................................................برداری بهره پروانه ويا فعاليت مجوز اخذ برای متقاضی وظائف  -5-0

 00 ..................................................... برداری بهره پروانه يا و فعاليت مجوز صدور برای  هوانوردی کميته دبيرخانه وظائف -5-2

 02 .................................................... برداری بهره پروانه يا و فعاليت مجوز صدور برای سازمان تخصصی بخشهای  وظائف -5-0

 02 ................................................................ برداری بهره پروانه يا و فعاليت مجوز صدور یبرا هوانوردی کميته وظائف -5-0

 13 ............................................................................ برداري بهره پروانه یا و فعاليت مجوز تمدید روند -6

 00 ..........................................................................برداری بهره پروانه يا و فعاليت مجوز تمديد برای متقاضی وظائف  -6-0

 00 ........................................................................ برداری بهره پروانه يا و فعاليت مجوز تمديد برای دبيرخانه وظائف  -6-2

 00 ........................................................... برداری بهره پروانه يا و فعاليت مجوز تمديد برای تخصصی واحدهای وظائف  -6-0

 15 ................................................................................................................................... سایر  -7

 17 ............................................................................................................................... زمانبندي -8

 08 ....................................................................... یاصول موافقت اخذ جهت ازين مورد ومدارک مستندات  -0 شماره ضميمه
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 04 ........................................... برداری بهره پروانه يا و فعاليت مجوز صدور جهت ازين مورد ومدارک مستندات -2 ارهمش ضميمه

 23 ................................................................ هوانوردی موسسات تيفعال مجوز ديتمد جهت الزم اقدامات  -0 شماره ضميمه

 20 ...................................................................................................................... درخواست فرم -0 شماره ضميمه

 22 .............................................................................. کار و کسب یبازرگان و یفن هيتوج طرح یراهنما  -5 شماره ضميمه

 20 ................................................................. :کار و کسب یبازرگان و یفن هيتوج طرح تهيه کلی چارچوب -6 شماره ضميمه

 28 ...................................... تيفعال مجوز اخذ جهت شده ارائه درخواست درخصوص جلسه به دعوت نامه الگوی  -7هشمار ضميمه

 24 ............................................................ مجوز اخذ یمتقاض یعموم تيصالح احراز درخواست نامه الگوی -8 شماره ضميمه
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 کليات   -1

 اهداف و حوزه اثر -1-1

صدور، تمديد و  ، در مورد0028مصوب کشوری هواپيمايی قانون 05  مادهامه در راستای اجرای ناين شيوه   0-0-0-

 .استخدمات هوانوردی و پروازی در بخش  برداریبهرهپروانه   فعاليت ومجوز  ، اصولی موافقتلغو

مجوز فعاليت و يا پروانه بهره های تخصصی بعنوان مرجع و راهنمای صدور شيوه نامه همراه  بهنامه  شيوهاين   0-0-2-

 شود. استفاده می برداری

بررسی های  های بررسی های امنيتی،شيوه نامه شامل  (شيوه نامهبا اين )های تخصصی مرتبط  نامه شيوه   0-0-0-

 انی و بررسی های فنی و عملياتی صدور مجوز می باشد.بازرگ

 شيوه نامهمدیریت تغييرات در   -1-2

رئيس سازمان  و تاييد تغييرات اعمال شده شيوه نامهمقام مسئول در اتخاذ تصميم در مورد تغيير در محتويات   0-2-0-

  .هواپيمايی کشوری است

بعنوان اصالحيه بر روی همان ويرايش اعمال می شوند. تغييرات  شيوه نامهدر اين  )نگارشی(تغييرات جزيی  0-2-2-

 ويرايش جديد منتشر خواهد شد. بازنگری به عنوان يک  )ماهوی( کلی

، جهت حفظ روزآمدی ، رفع نواقص و شيوه نامهتمامی اشخاص حقيقی و حقوقی مرتبط و يا ذينفع در اين   0-2-0-

را  شيوه نامهربوطه ، می توانند درخواست تغيير در محتويات اين ايرادات و انطباق با الزامات ملی و بين المللی م

 به همراه موارد اصالحی پيشنهادی به دفتر حقوقی سازمان ارائه دهند. 

 تعاریف  -1-3

 روند:اصطالحات زير در معانی تعريف شده بکار می

 سازمان هواپيمائی کشوری سازمان :

 (قانون هواپيمائی کشوری 6موضوع ماده  عالی هواپيمايی کشوری) شورای :شورا 

خدمات ارائه فعاليت و يا پروانه بهره برداری جهت دريافت مجوز متقاضی  يا حقيقی هر شخص حقوقی :متقاضي

 . از سازمان هوانوردی و پروازی
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برعهده را  فعاليت موافقت اصولی و مجوزو لغو صدور ،بررسی تقاضاوظيفه کميته هوانوردی سازمان  کميته:

 دارد.

 را بر عهده دارد. اداری کميتهدبيرخانه کميته هوانوردی که وظايف  دبيرخانه:

خدمات  ،حمل و نقل هوايی ،مرتبط به امر پرواز  از قبيل خدماتهوانوردی و پروازی  کليه  خدماتبه  خدمات:

 اطالق می شود. و ناوبری فرودگاهی

-بهره فعاليت و يا پروانه  دريافت مجوزجهت کليات طرح پيشنهادی متقاضی اوليه  يهتأييد موافقت اصولي:

 .می باشدبرداری 

:مجوزی است که پس از صدور موافقت اصولی، تامين امکانات و منابع الزم و اعالم آمادگی فعاليتمجوز  

 شود.برای دوره زمانی مشخص  صادر میموسسات هوانوردی متقاضی جهت آغاز فعاليت 

قانون  07سازمان در اجرای ماده پس از صدور موافقت اصولی، است که  سندی :برداري هپروانه بهر 

 هواپيمايی کشوری برای فعاليت شرکت های هواپيمايی صادر می نمايد.

و منابع  نيروی  عواملبا ترکيبی از  کهاست  در برابر مداخالت غير قانونی هواپيمايی کشوریحفاظت از  امنيت:

در آن  ملی و بين المللی خدمات امن به معنی خدماتی است که اصول امنيتی شود.انسانی و امکانات تامين می

 رعايت شده باشد.

که در آن، آسيب وارده به انسان و يا اموال و امکانات در سطح قابل قبولی کاهش داده است وضعيتی  ایمني:

 به معنی خدماتی است که ايمنی در آن رعايت شده باشد.شود. خدمات ايمن شده و حفظ می

که است  سازمان معاونت هوانوردی و امور بين الملل و: بخشهائی درمعاونت استاندارد پرواز  تخصصيبخشهاي 

عملياتی، حقوقی، اقتصادی و امنيتی را بعهده  فنی، ظائف مربوط به اعطای تائيديه های ضمانتبرحسب مورد ، و

 دارند.

گروهی متشکل از نمايندگان معاونت های استاندارد پرواز، هوانوردی و اموربين الملل،  کارگروه تخصصي :

و وظائف مربوط قرار می گيرد  زير مجموعه کميته هوانوردی  کهاست  توسعه مديريت و منابع و حراست سازمان

کسب و کار و همچنين ارائه نظريه کارشناسی در خصوص  بازرگانیبه بررسی طرح های توجيه فنی و 

 سياستگذاری خدمات هوانوردی را بعهده دارد. 
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 انواع مجوزها  -2

 د:شوخدمات هوانوردی و پروازی موضوع اين شيوه نامه شامل موارد زير می انواع 

 مديريت فرودگاهی بهره برداری و  خدمات -0-0

 ساير موارد مرتبطيا پروازی و مميزی در امور هوانوردی ، فرودگاهی و خدمات  -0-2

  )هندلينگ( خدمات فرودگاهی -0-0

 خدمات تجهيزات فرودگاهی  -0-0

 خدمات تسهيالت فرودگاهی  -0-5

 خدمات بار هوايی -0-6

 خدمات مخابرات هوايی -0-7

 خدمات مراقبت پرواز -0-8

 خدمات نجات و آتش نشانی فرودگاهی -0-4

 انتشار اطالعات هوانوردی، توجيه خلبانانتهيه دستورالعمل های پروازی،  -0-03

 (Airlines)شرکت های هواپيمايی  تاسيس و فعاليت -0-00

 وسايل پرندهمونتاژ يا ساخت و  ،طراحی -0-02

 وسايل پرندهخدمات تعمير و نگهداری  -0-00

 مساحی(يا عکس برداری و  ،سمپاشی ، نجات ، ديده بانی ، تبليغات از قبيل خدمات ويژه هوايی ) -0-00

 آموزشگاههای تخصصی  -0-05
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        عمومي متقاضيشرایط   -3

 را داشته باشد.  2بند  در يک يا چند مورد از مواردو يا پروانه بهره برداری فعاليت  مجوزتواند درخواست دريافت ، میواجد شرايط متقاضی 

 قرار خواهد گرفت:، موارد زير مورد بررسی سازمان وافقت اصولیدر روند بررسی تقاضا و صدور م

 شرايط عمومی متقاضی -

 شرايط عمومی مديرعامل -

 شرکتپيشنهادی اساسنامه  -

 مطابق با شيوه نامه تخصصی ذيربط فنی و بازرگانی کسب و کارطرح توجيه  -

 تخصصی ) فنی، عملياتی، بازرگانی، امنيتی، حقوقی(شرايط  -

 :حقيقي  متقاضي شرایط عمومي -3-1

 . است زير شرح متقاضی حقيقی به عمومی شرايط

 متدين به دين مبين اسالم يا ساير اديان شناخته شده در قانون اساسی -

 .انجام خدمت وظيفه يامعافيت دايم)برای آقايان( -

 .تأييديه صالحيت عمومی ازحراست سازمان کسب -

 داشتن توانايی مالی، اجرايی و تخصصی کافی برای انجام فعاليت مورد درخواست به تشخيص کميته -

 با مشخصات ذيل پس از کسب موافقت اصولی تاسيس شرکت سپردن تعهد رسمی مبنی بر  -

   ايرانی باشد .شرکت تابعيت 

 .اقامتگاه قانونی شرکت در ايران باشد 

  توسط مدير عامل اليحه اصالحی قانون تجارت  026و  000شرايط مندرج در مواد رعايت 

  متقاضي حقوقي: شرایط عمومي  -3-2

 . است زير شرح متقاضی حقوقی به عمومی شرايط

 . باشد ايرانی شرکت تابعيت -

 .باشد ايران در شرکت قانونی اقامتگاه -

 .ذيل باشدشرايط عمومی مدير عامل شخص حقوقی می بايست دارای  -

 متدين به دين مبين اسالم يا ساير اديان شناخته شده در قانون اساسی 

 دايم)برای آقايان( يامعافيت وظيفه خدمت انجام. 

 ازحراست سازمان عمومی صالحيت تأييديه کسب. 
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  اليحه اصالحی قانون تجارت 026و  000رعايت شرايط مندرج در مواد   

شرايط اختصاصی مدير عامل ،بر حسب نوع خدمات ارائه شده در دستور العمل تخصصی صدور مجوز مربوطه    0-2-0-

 آورده شده است.
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 موافقت اصوليدرخواست و صدور  روند -4

 گردش کار -4-1

موسسات  فعاليت و لغو موافقت اصولی و مجوز گيری در مورد صدورکميته هوانوردی سازمان، مسئول تصميم

باط است. در روند بررسی درخواست صدور مجوز، متقاضی با دبيرخانه کميته هوانوردی در ارت است .هوانوردی 

طرح های توجيه ) به استنثنای خدماتی که نياز به ارائه داده جاعار ه تخصصیوکارگررا به ه شده دبيرخانه، تقاضای ارائ

و توانائی متقاضی را دريافت  تخصصی و نظرات کارشناسی در مورد صالحيت  فنی و بازرگانی کسب و کار نيست(

مورد صدور يا های انجام شده را به کميته اعالم نموده و کميته، در نمايد. دبيرخانه کميته هوانوردی، نتيجه بررسیمی

 (.0خواهد نمود )شکل  تصميم گيری  اصولی موافقت عدم صدور 

 

 
 

  

 متقاضی دريافت مجوز

 سازمان  هواپيمائی کشوری

 تخصصی کارگروه 

حقوقی،اقتصادی  -عملياتی -)فنی

 امنيتی(

 

 دبير خانه کميته هوانوردی

 احراز صالحيت عمومی

 متقاضی

 کميته هوانوردی

 نمای کلی گردش کار -0شکل 
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 :وظایف متقاضي جهت دریافت موافقت اصولي -0-2

-0-2-0 ارائه درخواست  

-2-2-0    بند يک ضمائمارائه مستندات الزم جهت دريافت موافقت اصولی مطابق با  

-0-2-0 های قانونی صدور موافقت اصولی پرداخت هزينه 

-0-2-0 جهت ادای توضيحات الزم  تشخيص کارگروه به حسب نياز و  حضور در جلسه کارگروه تخصصی 

 : موافقت اصوليدبيرخانه در روند صدور  وظایف -4-3

-0-0-0 (عندالزوم)ارائه توضيحات الزم به متقاضی در خصوص موضوع مورد درخواست  

-2-0-0 و تشکيل پرونده  از متقاضیدريافت مستندات  

ی جهت اتخاذ تصميم دارائه درخواست متقاضی به همراه نظرات کارشناسی کارگروه تخصصی به کميته هوانور  0-0-0-

 موافقت اصولینسبت به صدور 

-0-0-0 اصولی موافقتنظارت بر زمانبندی صدور  

-5-0-0 فرآيند صدور موافقت اصولیطی در  (یسازمانو برون مکاتبات الزم با متقاضی و مراجع ذيربط)درون انجام  

 کارگروه تخصصي در روند صدور موافقت اصولي: وظایف -4-4

-0-0-0 سی طرح های توجيه فنی و بازرگانی کسب و کار متقاضيان ارائه خدمات هوانوردیربر 

-2-0-0 سياستگذاری و نياز سنجی در زمينه ارائه خدمات هوانوردیارائه نظر کارشناسی در خصوص  

 :موافقت اصوليکميته هوانوردي در روند صدور  وظایف -4-5

ت اصولی متقاضی در زمينه ارائه خدمات هوانوردی با توجه به نظر کارگروه قگيری در خصوص صدور يا تمديد موافتصميم   0-5-0-
 تخصصی

-2-5-0 متقاضيان به کارگروه تخصصی جهت ارائه نظر کارشناسی ارجاع درخواست 
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 وافقت اصوليمروند صدور   -4-6

و تشخيص سازمان و  پيشنهادی حوزه فعاليتصورت گرفته در خصوص  نياز سنجی مبنایاصولی بر موافقت  0-6-0-

تا  شودطرح توجيه فنی و بازرگانی کسب و کار پيشنهادی صادر میدر بينی شده ريزيهای پيشد برنامهتايي

زات و زير ساختهای هيمتقاضی پس از اطمينان از موافقت اصولی سازمان با تقاضای خود، به تامين امکانات ، تج

 برداری بپردازد. بهره يا پروانه و فعاليت  مورد نياز جهت دريافت مجوز

ت درخواستواند ، میشرايط مورد نياز جهت دريافت مجوز، با در نظر گرفتن حقيقیيا  هر شخص حقوقی  0-6-2-

 ارائه نمايد. سازمان را به دبير خانه بهره برداری  پروانه يا وصدور مجوز فعاليت 

-0-6-0 دهد. دبيرخانه سازمان، درخواست ارائه شده را به دبيرخانه کميته هوانوردی ارجاع می 

، حضوریدر جلسه . نمايددعوت می حضوریبه جلسه را متقاضی  در صورت نياز، ميته هوانوردیدبيرخانه ک  0-6-0-

. در اين جلسه، سياستهای سازمان در حوزه مورد بحث تشريح شودهيت خدمات مورد تقاضا بحث میدرباره ما

شود. مستندات مورد نياز جهت تکميل درخواست به شده و روند پيش رو جهت اخذ مجوز توضيح داده می

-خواست به متقاضی ارائه میشود و راهنمائيهای الزم جهت تکميل درمتقاضی معرفی شده و يا تحويل داده می

 شود. 

ن دهد. ايارائه می دبيرخانه را به ضاتکميل تقا ، مستندات مورد نياز جهتشده مشخصمتقاضی درزمان   0-6-5-

و  فنی و بازرگانی کسب و کارمی، طرح توجيه مورد نياز جهت احراز صالحيت عمو کمدارمستندات شامل 

 خواهند بود.اصولی  صدور موافقت به  اسناد پرداخت تعرفه های مربوط

به کارگروه تخصصی جهت اظهار نظر را ارائه شده  طرح توجيه فنی و بازرگانی کسب و کار،  دبيرخانه  0-6-6-

 .می نمايد جاعکارشناسی ار

طرح توجيه فنی و بازرگانی کسب و کار ، متقاضی در صورت تشخيص کارگروه نسبت به اصالح و يا تکميل   0-6-7-

 ارائه طرح اصالحی در موعد مقرر به دبيرخانه می باشد.موظف به اصالح موارد مشخص شده و 

داشته  نياز به بيش از دوبار طرح در کار گروه طرح توجيه فنی و بازرگانی کسب و کار اصالحی  يکهتبصره: در صورت

 باشد، برای بررسی مجدد آن متقاضی موظف به پرداخت تعرفه بر اساس مصوبه ذيربط می باشد.
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به کميته هوانوردی ارجاع خواهد شد و کميته نسبت به  گزارش کارگروه تخصصیبه همراه  نتايج بررسی  0-6-8-

 خواهد نمود. تصميم گيریصدور و يا عدم صدور موافقت اصولی 

-4-6-0 مدت اعتبار موافقت اصولی شش ماه می باشد . 

قابل تمديد بوده و جهت تمديد موافقت  حداکثر تا شش ماههر بار  بار و حداکثر دوموافقت اصولی برای   0-6-03-

ذکر  با  سازماناصولی متقاضی می بايست يک ماه قبل از انقضاء، درخواست کتبی خود را به دبير خانه 

 تمديد ارائه دهد.درخواست داليل 

 ياواخذ مجوز فعاليت جهت )مانند ساخت فرودگاه و هلی پورت( تبصره: در مواردی که تامين زيرساخت های الزم

شته باشد با نظر کميته هوانوردی مدت اعتبار فقت اصولی نياز داابه زمانی بيش از مدت زمان اعتبار موپروانه بهره برداری 

 .تمديد می گرددديگر صرفا يک مرتبه آن
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مکاتبه با متقاضی 

توسط دبيرخانه در 

صورت نقص 

 مدارک

 بررسی مدارک و مستندات متقاضی توسط  دبيرخانه کميته هوانوردی

در مورد  نظر کميته هوانوردی

 درخواست متقاضی 

طرح توجيهی فنی بررسی 

کسب وکار و بازرگانی 

 توسط کارگروه تخصصی

مکاتبه با متقاضی توسط 

دبيرخانه برای رفع اشکاالت 

طرح توجيهی فنی و 

 بازرگانی کسب وکار

اعالم رای کميته به 

 متقاضی توسط دبيرخانه 

 سازمانو ثبت آن در دبيرخانه همراه با مدارک و مستدات درخواست متقاضی  ارائه
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 مجوز فعاليت و یا پروانه بهره برداريروند صدور  -5

 یا پروانه بهره برداريووظائف متقاضي براي اخذ مجوز فعاليت  -5-1

و ساختارهای مورد نياز جهت آغاز فعاليت را  ، تجهيزات موافقت اصولی، متقاضی بايد امکاناتپس از صدور   5-0-0-

و مورد  آنچه در مرحله موافقت اصولی به سازمان ارائه شده و ذيربطالزامات و شيوه نامه تخصصی  مطابق با

دبيرخانه برداری را به رهبهفعاليت يا پروانه تامين نموده و درخواست صدور مجوز  موافقت قرار گرفته است 

متقاضی موظف است اقدامات خود را بگونه ای برنامه ريزی نمايد که زمان کافی برای انجام ارائه دهد.  کميته

توسط واحدهای تخصصی سازمان مطابق جدول زمان بندی تا قبل از انقضای موافقت اصولی فراهم  ارزيابی

 گردد.

بت شرکت باشد، متقاضی شرکت را مطابق با اساسنامه پيشنهادی مورد در اين مرحله در صورتی که نياز به ث   5-0-2-

 دهد.را جهت بررسی به سازمان ارائه می آگهی ثبت و روزنامه رسمی ثبت شرکتتائيد سازمان ثبت نموده و 

-0-0-5 دبيرخانه کميتهی مربوطه را مطابق با الزامات و شيوه نامه های تخصصی مربوط به  متقاضی بايد  نظامنامه ها 

 ارائه نمايد.برداری جهت دريافت مجوز فعاليت و يا پروانه بهره 

الزم جهت بازرسی از اقدامات صورت گرفته را برای کارشناسان ذيربط با  امکاناتمتقاضی می بايست   5-0-0-

 هماهنگی های الزم فراهم نمايد.

برداری، در چارچوب ضوابط و مقررات صدور مجوز  فعاليت يا پروانه بهره مرتبط با های مالی واريز هزينه  5-0-5-

قرار دارد عموم مربوطه مطابق با  جدول تعرفه های سازمان .) ميزان تعرفه ها از طريق پورتال سازمان در دسترس 

) 

 یا پروانه بهره برداريو براي صدور مجوز فعاليت   هوانوردي وظائف دبيرخانه کميته -5-2

واحدهای تخصصی ذيربط و مستند سازی آنها جهت ارائه به  اخذ مدارک و مستندات مورد نياز از متقاضی و  5-2-0-

 در صورت لزومکميته هوانوردی جهت تصميم گيری و يا ساير واحدهای سازمان و يا ساير مراجع قانونی 

-2-2-5 مجوز فعاليت و يا پروانه بهره برداریمديريت زمان صدور  

-0-2-5 ارائه مستندات و نظرات واحدهای تخصصی به کميته هوانوردی  
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پس از اخذ نظر واحدهای  به متقاضی مجوز فعاليت و يا پروانه بهره برداری لوح دو زبانه )در صورت نياز(  ابالغ  5-2-0-

 تخصصی ذيربط

  مجوز فعاليت و یا پروانه بهره برداريبراي صدور بخشهاي تخصصي سازمان  وظائف  -5-3

توانائی شرکت جهت انجام فعاليت بر مبنای  حسب نياز ، عملياتی و حقوقی فنی ،بخشهای اقتصادی، امنيتی  5-0-0-

های مورد موافقت را بررسی نموده، در صورت نياز از امکانات شرکت بازديد بعمل آورده و نتايج نظامنامه

 کنند.مشخص به دبيرخانه گزارش میمطابق جدول زمانبندی  را ارزيابی

-2-0-5  رداریمجوز فعاليت و يا پروانه بهره باعالم نظر در خصوص نوع صدور  

 مجوز فعاليت و یا پروانه بهره برداريبراي صدور  وظائف کميته هوانوردي -5-4

بر اساس جدول متقاضی فعاليت و يا پروانه بهره برداری مجوز ا عدم صدور ينسبت به صدور و  اتخاذ تصميم  5-0-0-

 نامه شيوه زمان بندی اين 

-2-0-5 جهت اظهار نظر. یهواپيمايی کشورقانون هواپيمايی و ارجاع آنها به شورايعالی  07طرح موضوعات ماده  
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 تمدید مجوز فعاليت و یا پروانه بهره برداريروند  -6

 مجوز فعاليت و یا پروانه بهره برداريوظائف متقاضي براي تمدید  -6-1

همراه را  درخواست صدور تمديد آن ،متقاضی بايد يک ماه قبل از انقضاء مجوز فعاليت و يا پروانه بهره برداری  6-0-0-

 به دبيرخانه ارائه نمايد. با مستندات الزم مطابق با شيوه نامه های تخصصی 

شرکت را برای کارشناسان ذيربط با هماهنگی  الزم جهت بازرسی از فعاليت های امکاناتمتقاضی می بايست   6-0-2-

 های الزم فراهم نمايد.

برداری، در چارچوب ضوابط و نه بهرهتمديد مجوز  فعاليت يا پروا مرتبط با دريافتهای مالی واريز هزينه  6-0-0-

مقررات مربوطه مطابق با  جدول تعرفه های سازمان .) ميزان تعرفه ها از طريق پورتال سازمان در دسترس عموم 

 قرار دارد (
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 مجوز فعاليت و یا پروانه بهره برداريوظائف دبيرخانه براي تمدید  -6-2

-0-2-6 مستندات ارسالی متقاضی دريافت 

به واحدهای  مجوز فعاليت و يا پروانه بهره برداریتمديد صدور  تندات مربوط بهو مس ارسال درخواست  6-2-2-

 تخصصی ذيربط

-0-2-6 پيگيری و اخذ نظريه های واحدهای ذيربط  

-0-2-6 مجوز فعاليت و يا پروانه بهره برداریمربوط به تمديد انجام امور اداری  

-5-2-6 بر اساس تعرفه های سازمان داریمجوز فعاليت و يا پروانه بهره براخذ رسيد مربوط به هزينه های تمديد  

-6-2-6 به متقاضی مجوز فعاليت و يا پروانه بهره برداریتهيه و ارسال لوح دو زبانه )در صورت نياز(   

 مجوز فعاليت و یا پروانه بهره برداريوظائف واحدهاي تخصصي براي تمدید  -6-3

مربوطه، توانائی شرکت جهت انجام فعاليت بر مبنای قوانين و مقررات  و عملياتی فنی ،بخشهای اقتصادی، امنيتی  6-0-0-

و نتيجه ارزيابی را به دبيرخانه کميته ارسال می  د دادنقرار خواه ارزيابی و همچنين شيوه نامه های تخصصی مورد

 نمايند.

خصصی موظفند متقاضی هر يک از شرايط مندرج در اين شيوه نامه را از دست بدهد واحدهای تدر صورتيکه   6-0-2-

 موضوع را جهت اتخاذ تصميم به کميته گزارش نمايند.

شرکت شرايط ادامه   مجموعه عوامل پروازی  و ياشرکت چنانچه وسائل پرنده واحدهای تخصصی موظفند    6-0-0-

و ادامه عمليات پروازی آنها  دنداده باشو امنيتی را نداشته و يا از دست عملياتی  ،فعاليت پروازی از لحاظ فنی 

قانون  16در راستاي ماده فعاليت وسائل پرنده و يا عوامل پروازی راسا از ادامه   ،ايمنی را به مخاطره اندازد

موضوع ادامه فعاليت شرکت را به کميته هوانوردی بالفاصله و  بعمل آورند.جلوگيری  هواپيمایي کشوري

 د. نجهت اتخاذ تصميم ارسال نماي
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 سایر -7

برداري، صالحيت بهره فعاليت و یا پروانه در صورتي که در روند بررسي صدور موافقت اصولي و مجوز -7-1

متقاضي در هر مرحله احراز نشود، کميته هوانوردي درخواست را مردود اعالم نموده و متقاضي را کتباً با 

به رد درخواست اعتراض نموده  نماید. متقاضي مجاز است یکبار نسبتذکر دالیل از رد درخواست آگاه مي

و درخواست بررسي مجدد دهد تا موضوع مجدد در کميته هوانوردي و با دریافت نظرات کارشناسي ارائه 

 شده و در صورت لزوم با حضور متقاضي بررسي گردد.

اول حداکثر یکسال خواهد بود. تمدید آن در سال  باربراي موسسات هوانوردي مدت اعتبار مجوز فعاليت  -7-2

 .ميسر مي باشدهاي بعد با توجه به عملکرد شرکت حداکثر سه سال 

) تمدید مجوز فعاليت با امضاء ریاست سازمان و پس از اعالم نظر بخشهاي تخصصي امکان پذیر خواهد بود. -7-3

برداري را فعاليت و یا پروانه بهره هاي مجوز يتمدیدلوح هاي برخي از  امضاءمي تواند      ریاست سازمان 

 تفویض نماید(  

و فعاليت ارائه دهندگان خدمات نحوه و دریافت گزارش از خدمات ارائه شده، بر   ارزیابيسازمان با انجام  -7-4

 .کندنظارت ميیا تمدید فعاليت آنها 

درصورتي که خدمات ارائه شده به خدمات نهادهاي دیگري که تحت نظارت سازمان نيستند، )مانند  -7-5

اي تنظيم کند که خود بتواند ابسته است، متقاضي باید قراردادهاي الزم را بگونهشرکتهاي برق و مخابرات( و

ها، سازمان، متقاضي را بعنوان هاي رخ داده در استمرار خدمات ایمن باشد. در این قبيل وقفهپاسخگوي وقفه

 شناسد.نهاد پاسخگو به رسميت مي

تعليق و یا ابطال کند. سازمان باید مقررات مربوطه با رعایت  صادر شده را مجوز فعاليت سازمان مجاز است،  -7-6

 .دليل و یا دالیل تعليق و ابطال مجوز را کتباً  باطالع دارنده مجوز خدمات برساند

هاي مرتبط ، در صورتيکه به تشخيص سازمان، تخطي از قوانين و مقررات هواپيمایي کشوري و آئين نامه -7-7

 زد یا موجب رقابت مضره گردد،  موجب تعليق و یا ابطال مجوزایمني یا امنيت هوانوردي را به خطر اندا

 شود.مي فعاليت

از تاریخ ابطال  اداري روز 11در صورت ابطال مجوز، ارائه دهنده خدمات موظف است حداکثر ظرف مدت  -7-8

 .و رسيد دریافت نماید مجوز صادره را به سازمان مسترد 

 هموارهمتقاضي ارائه خدمات، پس از دریافت مجوز فعاليت، نسبت به ارائه خدمات ایمن، امن، کارآمد و  -7-9

 پاسخگو خواهد بود.
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در صورتي که تداوم ارائه خدمات ایمن وابسته به دریافت خدمات از نهادهاي دیگر تحت نظارت سازمان  -7-11

همکاري مورد تائيد سازمان، ارتباط خدمات ارائه  با انعقاد موافقت نامه 5 بند باشد، مانند موارد مندرج در

شود تا سازمان بتواند در صورت وقفه در شده توسط متقاضي با خدمات دریافت شده از این نهادها تعيين مي

 مسئوليت وقفه رخ داده تصميم گيري نماید. حدود خدمات، در مورد

امکانات الزم جهت انجام اليت خود در مدت فع ندموظفموسسات هوانوردي و یا شرکتهاي هواپيمایي  -7-11

نموده و قادر باشد با استفاده از ارتباطات الکترونيکي ، و فراهم تعامالت الکترونيکي با سازمان را پيش بيني 

 روند درخواست و ارائه مدارک و مستندات مربوطه به انجام برساند .

سازمان و ایجادامکان نظارت سازمان بر جهت تعامل با  ندموظفموسسات هوانوردي و یا شرکتهاي هواپيمایي  -7-12

فعاليت هاي خود ، بسترهاي فناوري اطالعات را فراهم نموده و تعامالت الکترونيکي با سازمان را به انجام 

 برساند.
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 زمانبندي -8

 جدول زمانبندی

 زمان عنوان فعاليت مسئوليت مرحله

 حداکثر

 تمديد زمان

 حداکثر

 مالحظات

ت اصولی
صدور موافق

 

 .- - - مدارک درخواست وارائه  متقاضی

بررسی درخواست و مدارک متقاضی با توجه به  دبيرخانه کميته هوانوردی

 موضوع فعاليت

در صورت نقص مدارک مکاتبه با  هفته 0 کاری هفته 0

 متقاضی صورت خواهد گرفت 

هماهنگی جهت برگزاری جلسات کارگروه  دبيرخانه کميته هوانوردی

 تخصصی

دستور جلسه کارگروه توسط دبيرخانه  هفته 0 کاری هفته 2

 کميته تهيه خواهد شد.

 هفته يک توجيه فنی و بازرگانی کسب و کارطرح بررسی  تخصصی کارگروه

 کاری

 توجيه فنی و بازرگانی کسب و کارطرح  هفته يک

 شود.تلقی میيا غير قابل قبول قابل قبول 

 از متقاضی عمومی صالحيت مورد در استعالم هوانوردی کميته دبيرخانه

 سازمان حراست

 - روز 0 کاری روز0

توجيه اين فعاليت همزمان با بررسی طرح  روز 03 روز کاری 23 اظهار نظر در مورد صالحيت عمومی متقاضی حراست

فنی و بازرگانی کسب و کار صورت 

 خواهد گرفت

  روز 03  روز کاری 03  اصولیصدور يا عدم صدور موافقت  کميته هوانوردی

  يک روز روز کاری 2 اعالم رای کميته هوانوردی به متقاضی  دبيرخانه کميته هوانوردی

وز
مج

ور 
صد

نه 
روا

ا پ
ت ي

عالي
ف

 
ره

به
ی

دار
بر

 

شرکت، پس از دريافت  پيشنهادی ارائه اساسنامه متقاضی

در  و يا اصالح موضوع فعاليت موافقت اصولی

  مدت اعتبار آن 

در صورت عدم ارائه بمنزله انصراف از  يک ماه ماه2

 درخواست می باشد.

 به متقاضی ارائه از پس پيشنهادی اساسنامه ارسال هوانوردی کميته دبيرخانه

 الملل بين امور و حقوقی دفتر

  روز 0 کاری روز 0

دفتر حقوقی و امور بين 

 الملل

اساسنامه از لحاظ حقوقی مورد بررسی  روز 0 کاری هفته 0 پيشنهادی متقاضی بررسی اساسنامه

 قرار می گيرد.

  روز 0 کاری هفته 0 شرکت اداری امکانات بررسی هوانوردی کميته دبيرخانه

 و عملياتی فنی، بازرگانی، های نامه نظام ارائه متقاضی

 اخذ و تخصصی های نامه شيوه با مطابق امنيتی

 سازمان تخصصی واحدهای از مربوط های تاييديه

 اعتبار مدت در الزم امکانات ساير آوردن فراهم و

 ويا مجوزفعاليت دريافت جهت اصولی موافقت

  برداری بهره پروانه

 از انصراف بمنزله ارائه عدم صورت در ماه6 ماه 6

 .باشد می درخواست

 تخصصی سازمان واحدهای

 -)معاونت استاندارد پرواز

معاونت هوانوردی و 

 حراست( –وربين الملل ام

بررسی نظامنامه ها مطابق با شيوه نامه های 

 تخصصی و بررسی امکانات و تجهيزات مورد نياز

  هفته 2 کاری هفته 0

  هفته 0 کاری هفته 2 فعاليت صدور مجوز  کميته هوانوردی
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 موافقت اصولي اخذجهت  مورد نيازومدارک  مستندات  -1ضميمه شماره 

 (0پرشده و امضا شده درخواست ) فرم شماره  فرم  -0

 برای آقايان مدرک تعيين وضعيت نظام وظيفه متقاضی -2

 شناسنامه و کارت ملی متقاضیبرابر اصل کپی  -0

 مدرک تحصيلی متقاضیتصوير  -0

 گواهی عدم اعتياد متقاضی -5

 گواهی عدم سوء پيشينه متقاضی -6

 با دستورالعمل تخصصیمطابق  سابقه کار مرتبط با مجوز فعاليت مورد درخواست -7

()به استثنای متقاضيان دفاتر 2نسخه همراه با نسخه الکترونيکی)مطابق فرم شماره  7 طرح توجيه فنی و بازرگانی کسب و کار -8

 خدمات بار هوايی (

 تاييديه شورای تامين استان برای  متقاضيان فعاليت در ارائه خدمات پروازی فوق سبک  -4

 دگاه( برای متقاضيانی که در خدمات پروازی هواپيماهای سبک فعاليت خواهند نمود تاييديه پايگاه عملياتی )فرو -03
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 مجوز فعاليت و یا پروانه بهره برداريجهت صدور  مستندات ومدارک مورد نياز -2ضميمه مشاره 

 نظامنامه)های( فنی و عملياتی  -0

 مده است. تخصصی مربوط آدر شيوه نامه   خدمات از يکهای هر های مورد نياز جهت تهيه نظامنامهتعداد، محتوا و راهنمائی

 نظامنامه امنيتی  -2

 نظامنامه امنيتی، مطابق با مندرجات شيوه نامه امنيتی صدور مجوز ارائه خدمات هوانوردی دفتر مرکزی حراست سازمان خواهد بود.

 )متقاضيان تاسيس شرکت هواپيمايی(نظامنامه بازرگانی  -0

 و امنيتی از واحدهای تخصصی سازماناخذ تاييديه فنی، عملياتی  -0

برداری، در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه مطابق با  يا پروانه بهره و های مالی صدور مجوز  فعاليتواريز هزينهارائه رسيد  -5

 ميزان تعرفه ها از طريق پورتال سازمان در دسترس عموم قرار دارد ( جدول تعرفه های سازمان .)
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 موسسات هوانورديجهت تمدید مجوز فعاليت اقدامات الزم   -3ضميمه شماره 

 ارائه درخواست تمديد   -0

برداری، در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه مطابق با  های مالی تمديد مجوز  فعاليت يا پروانه بهرهواريز هزينهارائه رسيد   -2

 رتال سازمان در دسترس عموم قرار دارد (ميزان تعرفه ها از طريق پو جدول تعرفه های سازمان .)

 از واحدهای تخصصی سازمانالزم اخذ تاييديه   -0
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 فرم درخواست -4ضميمه 

  :  درخواست متقاضی در زمينه ارائه خدمات هوايی0فرم شماره  

     کمیته هوانوردی  –سازمان هواپیمایی کشوری 

 بند موضوع................................................  ) زمينه در خدمات ارائه با مشخصات ذيل متقاضی کشوری اينجانبدر راستای قانون هواپيمايی 

   :می باشم  سازمان آن 2333 شماره نامه شيوه(  .................. 

 پدر :                          شماره شناسنامه:                کد ملی:نام و نام خانوادگی متقاضی) حقيقی( :                                  نام 

 

              کد اقتصادی:                                                    شماره ثبتی:                                    نام شرکت)حقوقی(:                    

 ل:                             نام نام خانوادگی مديرعام 

 

 

 آدرس متقاضی)حقيقی(: 

 

 

 آدرس دفتر مرکزی شرکت)حقوقی(:

 

 نوع خدمت مورد تقاضا:

 

 محل ارائه خدمات:  

 

 -0تصوير مدارک مورد نياز :  

2- 

0- 

0- 

5- 

6- 

7- 

 :شرکت مهر يا متقاضی امضاء:                                                                                          دبيرخانه در ثبت تاريخ
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 طرح توجيه فني و بازرگاني کسب و کارراهنماي   -5ضميمه 

در شبکه هوانوردی کشور را دارد، را پروازیخدمات هوانوردی و ئوليت ارائه بخشی از از آنجا که متقاضی، تقاضای بر عهده گرفتن مس

سازمان بايد مطمئن شود که در صورت واگذاری اين بخش از فعاليتها به متقاضی، ارائه اين خدمات بصورت ايمن استمرار خواهد داشت.  

 در اين روند الزم است اثبات شود که:

 است.  فنیفعاليت مورد تقاضا دارای توجيه   -

 بايد دارای کاربرد و نياز عملياتی باشد تا از تداوم آن اطمينان حاصل شود. هر خدمت هوانوردی -

 فعاليت مورد تقاضا دارای توجيه اقتصادی و بازرگانی است. -

خدمات ارائه شده بايد دارای صرفه اقتصادی باشد و متقاضی بايد دارای توانمندی برنامه ريزی، مديريتی و بازرگانی  -

 . ارائه خدمات، صرفه اقتصادی مناسب جهت تداوم فعاليتش را تحصيل نمايدای باشد که در روند بگونه

 .کندساله تشريح می 5طرح کسب و کار، برنامه اقتصادی و بازرگانی متقاضی را در يک دوره  -

ای از طرح، شرح خدمات، تحليل بازار و فرصت، راهبرد و اجرا، تحليل رقابت، تيم در طرح کسب و کار، به خالصه -

 ت و الزامات و نيازهای بودجه پرداخته خواهد شد.مديري

طرح توجيه فنی و بازرگانی کسب وکار دارای ساختاری ساده است و تنها به اثبات توجيه داشتن تقاضا از نظر فنی و  -

 پردازد. جزئيات برنامه اقتصادی در طرح کسب و کار ارائه خواهد شد.اقتصادی می
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 توجيه فني و بازرگاني کسب و کار: چارچوب کلي تهيه طرح -6ضميمه 

 

 صفحه جلد  -0

يک صفحه است که برروی طرح قرار می گريد و برای معرفی مستند ارائه شده به سازمان کاربرد دارد و شامل عنوان شرکت/طرح ، نام 

 پيشنهاد دهنده و تاريخ ارائه است . 

 کليات  -2

 قي حقو      حقيقينوع درخواست :                   

 نام درخواست کننده مجوز : 

 آقای / خانم ) اشخاص حقيقی(: 

 تاريخ تاسيس  شرکت /موسسه ) اشخاص حقوقی(                             در شرف تاسيس 

 موضوع فعاليت : 

 زمان شروع پروژه :

 محل اجرای پروژه : 

 مشخصات سهامداران /موسسين :

 سايت و پست الکترونيکی و ....آدرس ، شماره تلفن ، شماره فکس، 

 خالصه -3

خالصه طرح، شامل حدود يک تا دو صفحه از اطالعات برجسته طرح می باشد . در اين قسمت ، نکات مهم طرح تجاری از قبيل  خود 

 آن ذکر می شود. ايده ، داليل موثر بودن ايده و امکان تبديل آن به کسب و کار، توانايی تيم مجری، بازار و نسبت های مهم مالی در

توصيه : سعی کنيد اين بخش را در آخر و پس از تکميل ساير بخش ها بنويسيد چرا که هم به تمام جنبه ها اشراف داريد و هم تمام 

 اطالعات کليدی را در خالف نوشتن ديگر بخش ها يافته ايد.

 خدمات یا محصول  -4
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در اين قسمت ، محصول يا خدمتی را که می خواهيد ارائه دهيد، توضيح دهيد. اينجاست که بايد نشان دهيد که محصول شما تا 

چه اندازه منحصر به فرد بوده و می تواند در جذب مشتری به موفقيت برسد. ابتدا مشخص نماييد که چه چيزی می خواهيد ارائه 

م ، آن را معرفی کنيد و سوم ، داليل اهميت ، منحصر به فرد بودن و مزيت استفاده از آن را دهيد: محصول ، خدمت يا فرآيند .دو

بيان کنيد و بگوييد که چرا با ساير محصوالت يا خدمات احتماال مشابه متمايز است و نحوه کار آن را با کمک ابزار مختلف ) 

 جدول و نقشه و ..... ( نشان دهيد . 

 نوع خدمت يا محصول مورد نظرتان ، می توانيد وارد جزييات فنی پيشنهاد خود شويد. در اين بخش با توجه به 

توصيه : با توجه به رعايت اختصاصی بودن طرح کسب و کار برای فرد يا سازمان مورد نظر، در بعضی موارد که نياز به اطالعات 

 فه نمود. فنی و جزئی تری می باشد ، می توان آنها را به صورت پيوست به طرح اضا

 تحليل بازار و فرصت -5

در اين بخش ، تحليل های اقتصادی از نظر تعدادو نوع مشتريان بالقوه ، انجام می گيرد . بسته به نوع طرح، خود شما می توانيد اين 

از شرکتهايی  کار را انجام دهيد و با جمع آوری داده ها و بررسی های آماری و تحليل  روندها به اطالعات مفيدی دست يابيد يا

 که در زمينه تحقيقات بازار فعاليت می کنند، ياری بجوييد.

در ابتدا شما بايد مشتری خود را بشناسيد و برای خريد محصول يا خدمت مورد عرضه شما از جانب وی، داليل موجهی ار ارايه 

به صورت جزئی تر  و ريز شده بررسی نماييد  نمايد . در ادامه ، بازار هدف خود ار شناسايی کنيد. سپس تحليل های بازار هدف را

و گروههای مختلف مشتريان را )در بازار هدف ( شناسايی و تمايزات بين خريد  هر گروه را مشخص کنيد و دريابيد که برای  هر 

بايد سهم  گروه از مشتريان شما چه چيزی دارای اهميت بيشتر است مثال: قيمت، خدمات، کيفيت يا امکانات اضافه، در نهايت

 بازاری را که می خواهيد پوشش دهيد بدست آوريد. 

 راهبرد و اجرا -6

در اين بخش به بررسی اين موضوع می پردازيد که چگونه محصول را وارد بازار نماييد و يا چکونه خدمات خود را به بازار ارائه 

 تری و بازار نمايش دهيد.کنيد و چگونه تمام قابليت هايی را که در بخش قبل به دست آورديد، به مش

شما بايد يک برنامه دقيق برای ورود به بازار ارائه نماييد . در اين برنامه بايد مشخص شود که به چه ميزان زمان، نيروی انسانی و 

 هزينه  مورد نياز می باشد.

داشته باشيد که واقعيات را منعکس نماييد و از در نهايت بايد کليه تهديدها و مشکالت بالقوه را تا حد امکان برآورد نماييد. به ياد 

اين موضوع نيز نگران نباشيد که با درج تمام اين مشکالت ، بررسی کنندگان پيشنهادتان ، سرمايه گذاران و حاميانتان را از دست 

پيش بينی کرده و تا حد امکان  بدهيد، زيرا با درج تمام اين مسايل، به آنها نشان می دهيد که توانسته ايد بيشتر مشکالت احتمالی را

برای آنها راه حل بيابيد و در برنامه خود آنها را منظور نماييد، که اين موضوع باعث افزايش حس اعتماد آنها شده و در مجموع 

 پروژه را واقع بينانه تر جلوه می دهد.
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زافراد خبره استفاده نماييد زيرا که هزينه های توصيه : در انجام پيش بينی ها و بررسی ها ، خصوصاٌ در اين بخش سعی کنيد که ا

اضافه ای که در اين بخش متحمل می شويد می تواند به مراتب کمتر از هزينه هايی باشد که در صورت اجرای کسب و کار با 

 واهد بود.مشکالت متعدد، با آنها روبرو خواهيد شد . پس صرف زمان و هزينه بيشتر در اين مراحل، در مجموع به ضرر شما نخ

 تحليل رقابت  -7

اين بخش ، مهم ترين بخش تهيه طرح و کسب و کار می باشد و آن ارزيابی صادقانه رقبا است . در اين بخش بايد رقبای خود را 

معرفی کرده و بگوييد که چرا آنها می توانند به عنوان تهديدی برای شما محسوب شوند . همچنين نقاط ضعف وقوت آنها و راه 

 ق آمدن بر آن ها ويا احياناً داليل ناتوانی رقابت با آنها) در زمينه های خاص( نيز بايد ارايه شوند.ئافهای 

در اينجا از شما انتظار می رود  که بتواند برهمه رقبا پيروز شويد، همانگونه که در واقعيت نيز رقبا در کنار هم به فعاليت می 

  پردازند و همواره تهديد رقبا وجود دارد .

توصيه : تحليل رقبا را به آخر نياندازيد زيرا نتايج اين تحليل می تواند در طراحی محصول يا نحوه ارائه خدمت و تعيين بخش های 

بازار شما موثر باشد . سعی کنيد با استفاده از تمامی راههای ممکنه نظير و ب سايت های آنها، فهرست و مشخصات محصوالت و 

را تا حد امکان جمع آوری کنيد . در نظر داشته باشيد که همراه با رشد سازمان شما، رقبای شما نيز خدمات مورد ارائه آنان 

با آنها برنامه و راهبرد داشته باشيد . البته به ياد داشته باشيد که شما هيچ گاه نمی  رقابتپيشرفت ميکنند و شما بايد همواره برای 

 يد.توانيد همه چيز را راجع به رقبايتان بدان

 تيم مدیریت -8

در اين بخش شما بايد افراد کليدی را که در بخش مديريت سازمان همکاری دارند معرفی نموده و داليل اهميت آنها را برای 

سازمان بيان کنيد. معموال ، سازمان را از روی تيم مديريت آن شناسايی می کنند، پس نهايت سعی خود را در جهت انتخاب يک 

به کار ببريد . يک شرح حال برای هر يک از آنها تهيه کرده و بر سوابق درخشان آنها تاکيد نماييد و وظيفه تيم مديريت قوی 

 راهبردی هر کدام را در سازمان بيان کنيد. 

همچنين نمودار سازمانی را با ذکر افراد در سمت های مختلف نشان دهيد. اگر سمت هايی وجود دارند که برای آنها هنوز فرد 

ی را نيافته ايد، آنها رامشخص کنيد و نامزدهای اين پست ها را مشخص سازيد. همچنين بودجه و برنامه ی زمانبندی را که اليق

 برای يافتن آنها در نظر داريد عنوان کنيد .

شامل برنامه اين بخش محل مناسبی است تا افرادی را که در پروژه همراه شما هستند معرفی کنيد. سياستهای توسعه منابع انسانی 

های تدارک ديده شده به منظور آموزش پرسنل و برقراری سيستم دستمزد و پاداش آنان را ديگر مواردی است که ميبايست در 

 اين قسمت ذکر شود.

توصيه: شرح حال های نوشته شده را بازبينی نموده و مطمئن شويد که همه نکات کليدی را در رابطه با تجارب، فعاليت ها، 

 و تحصيالت مديران خود تشريح نموده ايد . باز يادآوری می شود که بايد از اغراق و نادرست کاری پرهيز شود.  تقديرها
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 الزامات ونيازهاي تامين بودجه -9

اگر شرکت شما به دنبال جذب سرمايه از منابع خارج از سازمان می باشد، اين بخش ، بخشی بسيار مهم است . سرمايه گذاران 

بدانند چه ميزان سرمايه مورد نياز شماست و اين مبلغ در چه مواردی هزينه می شود و چگونه سرمايه و سود آنها مشتاقند که 

 بازگشت می يابد.

ساله، آنها را مشخص نموده و طريقه بازگشت سرمايه  5تا  0تا جايی که می توانيدموارد مصرف را با جزئيات بيان کنيد . در مورد 

را نيز در  اين برنامه ارائه شده بگنجانيد . تعريف برهه های منطقی در اين طرح بسيار سودمند است . اگر پيش بينی  می کنيد که در 

 آن را در طرح منعکس نماييد. و زمانه سرمايه بيشتری نياز پيدا کنيد، مقدار  آينده ممکن است ب

در نهايت شما بايد ميزان بازگشت سرمايه را برای سرمايه گذارانتان مشخص کنيدکه البته به نوع سرمايه گذار چه سرمايه گذار 

اران ،همين ميزان سود پرداختی می باشد  و شما خانوادگی و چه تجاری( بستگی ندارد . يکی از نکات ترغيب کننده سرمايه گذ

بايد به آنها نشان دهيد که درصد سود حاصله در اين طرح مقايسه با طرح های مشابه و يا به عنوان مثال بانک ها ، باالتر می باشد . 

 بدين منظور ميتوان از نسبتهای ذيل استفاده نمود: 

 پيشبينی سود ناخالص ساليانه: 

 اضل درآمد کل پيش بينی شده از هزينه کل پيش بينی شده تعريف ميشود.که به صورت تف

 درصد سود ساليانه به هزينه کل محصول يا خدمت: 

 033 ×)هزينه کل محصول يا خدمت/سود ناخالص ساليانه پيش بينی شده ( 

 نرخ برگشت ساليانه سرمايه : 

 033×سرمايه گذاری کل/سود ساليانه پيشبينی شده (

 سرمايه گذاری ثابت سرانه: 

 تعدادکل پرسنل /سرمايه گذاری ثابت

 سرمايه گذاری کل سرانه :

 تعدادکل پرسنل /سرمايه گذاری کل 

 

 پيوست ها  -11

 در پيوست ها شما می توانيد موارد ی را که جنبه فنی قابل توجهی دارد و يا مرور ادبيات موضوع را ارايه کنيد.

 برای مثال:

 مل مديران شرح سوابق کا -

 منابع تخصصی ، توصيه نامه ها، موافقت نامه ها، و اسناد مربوط به ثبت شرکت و بهره برداری و .... -
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 مقاالتی که در بيان موفقيت بالقوه طرح های نظير طرح شما در مجالت يا کنفرانس های معتبر ثبت گشته اند. -

 مستندات قراردادهای عقد شده در زمينه های مختلف -

 تحقيق بازار داخلی يا خارجی گزارشهای  -
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 دعوت به جلسه درخصوص درخواست ارائه شده جهت اخذ مجوز فعاليتالگوي نامه   -7ضميمه شماره

 

 بسمه تعالی

 

 جناب آقاي )نام و نام خانوادگي متقاضي(

 
 موضوع: دعوت به جلسه در خصوص درخواست ارائه شده جهت اخذ مجوز فعاليت

 

 سالم عليکم،

)شماره ثبت شده در دبيرخانه سازمان( مورخ )تاريخ صدور نامه( جنابعالی مبنی بر  ثبتی با توجه به درخواست شمارهبا احترام؛ 

ای که به منظور شود تا در جلسهاالختيارتان دعوت میاز جنابعالی و يا نماينده مطلع و تام                           تقاضای صدور مجوز فعاليت در 

تی اين درخواست در  ساعت )ساعت آغاز و اتمام جلسه(، تاريخ )تاريخ برگزاری جلسه( در محل )شماره اتاق برگزاری بررسی مقدما

 شود شرکت فرمائيد.جلسه( با حضور کارشناسان سازمان برگزار می

شد و فرمها و  در اين جلسه، ضمن بحث در مورد ماهيت فعاليت مورد تقاضا، روند در پيش رو جهت اخذ مجوز تشريح خواهد

 شوند. مستندات الزم جهت تکميل تقاضا در اختيار قرار داده می

 باشد.می "ثبت دبيرخانهشماره "به درخواست شما،  پيگيریشماره 

 

 نام و نام خانوادگی           

 عنوان پست سازمانی

 رونوشت: 

 دبيرخانه کميته هوانوردی جهت اطالع -
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 صالحيت عمومي متقاضي اخذ مجوزالگوي نامه درخواست احراز  -8ضميمه شماره 

 

 

 جناب آقاي )نام و نام خانوادگي(

 مدیر کل محترم دفتر مرکزي حراست

 موضوع: صالحيت عمومي متقاضي اخذ مجوز

 سالم عليکم،

خانوادگی(  مدير عامل پيشنهادی شرکت  با احترام؛ خواهشمند است نظر آن دفتر در مورد صالحيت عمومی آقا/خانم )نام و نام

)نام شرکت( با مشخصات مشروحه ذيل، که متقاضی دريافت مجوز ارائه خدمات مخابرات هوانوردی هستند را ظرف مدت يک ماه پس از 

 وصول اين نامه، به اين کميته اعالم نمائيد.

 مشخصات متقاضی:

 نام :

 نام خانوادگی:

 نام پدر:

 شماره شناسنامه:

 ه ملی:شمار

 تاريخ تولد:

 آدرس:

 تلفن منزل:   تلفن همراه:

 

 

 نام و نام خانوادگی           

 عنوان پست سازمانی

 

 

 رونوشت: 

 دبيرخانه کميته هوانوردی جهت اطالع -

 

 

 تعالیبسمه


