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 كليات -1

 روز به و هوايي نقل و حمل صنعت بازدهي افزايش هدف با و كشوري هواپيمايي قانون 17 ماده و 6 ماده ه بند اجراي در

 هوايي نقل و حمل مؤسسات و ها شركت عمليات و أسيست ضوابط شيوه نامه جمله از ذيربط هاي شيوه نامه كردن آمد

 فعاليت و تأسيس شيوه نامه عنوان با حاضر شيوه نامه كشوري، هواپيمايي عالي شوراي 10/5/1372 مصوب كشور

 .شودمي گذاشته اجرا به  هواپيمايي هايشركت

 هدف -1-1

برداري صدور مجوز بهرهمشخص جهت نامه، ايجاد و مستند نمودن يک روش يکنواخت و هدف از تدوين اين شيوه

 . باشدشركتهاي هواپيمايي و نظارت بر فعاليت آنها مي

 تعاريف -1-2

 روند:واژه هاي زير در معاني مشروح مربوطه به كار مي نامه،شيوهدر اين 

 كشوري هواپيمائي سازمان: سازمان 1.1

  .كشوري ييهواپيما قانون  6 ادهم موضوع كشوري شوراي عالي هواپيمايي شورايعالي هواپيمايي: 1.2

ها و نهاد داخل سازمان هواپيمايي كشوري كه مسئوليت ارزيابي فني و اقتصادي طرح :كميته هوانوردي 1.3

عملياتي ،تاييديه بازرگاني و فنيسه نيز صدور و و احراز صالحيت حرفه اي مديران  متقاضيعمومي  هايصالحيت

 را بعهده دارد. و امنيتي 

 .دارد برعهده را اداريته هوانوردي كه وظيفه انجام مراحل دبيرخانه كمي: دبيرخانه 1.4

در سازمان تشکيل پرونده داده  شيوه نامههرشخص حقوقي كه براي دريافت مجوز خدمات موضوع اين  :متقاضي 1.5

 .است

قانون هواپيمايي  17براساس ماده  مطابق قوانين كشوري تاسيس و حقوقي است كه : شخصشركت هواپيمايي 1.6

شوراي عالي هواپيمايي كشوري حسب شرايط مندرج در گواهينامه عمليات شركت  صويباز تكشوري و پس 

(AOC)  كند فعاليتنقل مسافر و بار و پست در پروازهاي بازرگاني )تجاري(  وحمل در زمينه ارائه خدمات . 
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ط عمومي دريافت و احراز شراي ليات طرح پيشنهاديكاست مبني بر تأييد  اينامه:گواهينامه اصوليموافقت 1.7

ماه  6گردد و مدت اعتبار آن كه با تصويب شورايعالي هواپيمايي توسط سازمان صادر مي برداريبهره پروانه

 باشد كه براي يک نوبت شش ماهه ديگر قابل تمديد است.مي

ت كه توسط كميته هوانوردي )پس از انجام بررسيهاي معاوناست  ايتاييديه: تاييديه صالحيت بازرگاني 1.8

شرايط دريافت آن توسط متقاضي مشروط به شود كه صادر مي نامه اصوليبراي دارندگان موافقتو هوانوردي( 

، تحقق الزامات بازرگاني و برداري مورد درخواست متقاضيمتناسب با نوع پروانه بهره احراز كفايت مالي

ورت جداگانه تدوين شده و ظرف مدت است. الزامات فوق، بص مورد نظر سازمان زيرساختهاي اقتصادي و مالي 

 گردد. به متقاضي اعالم مي شيوه نامهيکماه از تاريخ تصويب اين 

توسط كميته هوانوردي پس از انجام بررسيهاي  است كه  ايتاييديه: تاييديه صالحيت فني و عملياتي 1.9

يط دريافت آن توسط متقاضي شراشود كه صادر مي نامه اصوليبراي دارندگان موافقت معاونت استاندارد پرواز

برداري است كه توسط معاونت يادشده ظرف مدت يکماه از مشروط به رعايت استانداردهاي مربوط به پروانه بهره

 گردد. تدوين و به متقاضي اعالم مي شيوه نامهتاريخ تصويب اين 

ي پس از صدور موافقتنامه اي است كه با تصويب شورايعالي هواپيمايپروانهپروانه بهره برداري آزمايشي:  1.10

، براي متقاضي جهت آغاز فعاليت آزمايشي با تاييديه بازرگاني و صالحيت فني و عملياتي اصولي و صدور دو 

 شود.اعتبار يکساله صادر مي

كه پس از دوره آزمايشي يکساله با تصويب شوراي  استاي پروانهساله:  يكبرداري موقت پروانه بهره 1.11

 گردد.سط سازمان صادر ميعالي هواپيمايي تو

گردد. در پايان اين ساله صادر مي يکاي است كه متعاقب پروانه موقت پروانهبرداري دائم: پروانه بهره 1.12

دوره شوراي عالي با بررسي اسناد و مدارک و عملکرد شركت صدور گواهينامه دائم را تصويب و سازمان آنرا 

 كند.صادر مي

اي و چارتري با بندي؛ برنامهدر دو دسته شيوه نامهبرداري موضوع اين پروانه بهره ي:انواع پروانه هاي بهره بردار 1.13

 باشد:هدف؛ جابجايي مسافر، بار و پست هوايي مشتمل بر انواع ذيل مي

 المللي(برداري حمل بار هوايي)داخلي و بينپروانه بهره 

 در سطح داخلياي برنامهو پست هوايي بصورت  ، باربرداري حمل مسافرپروانه بهره 

 الملليدر سطح بيناي برنامهو پست هوايي بصورت  ، بار برداري حمل مسافرپروانه بهره 

 در سطح داخليچارتري و پست هوايي بصورت  ، باربرداري حمل مسافرپروانه بهره 

 الملليدر سطح بين چارتريو پست هوايي بصورت  ، باربرداري حمل مسافرپروانه بهره 
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 منطقهو پست هوايي بصورت  ، باربرداري حمل مسافررهپروانه به(ايRegional Airline) 

 الملليداخلي و بينو در سطح  اي و چارتريبرنامهبرداري حمل مسافر، بار و پست هوايي بصورت پروانه بهره(Full AOC) 

 برداري هليپروانه بهره(كوپتريAOC) 

 پروانه بهره(داري هلي كوپتريAWOC) 

 ايرتاكسي  

مطابق تعريف كه غيرمتعارف  و قانونييرغاظت از هوانوردي در برابر مداخالت حفعبارت است از  امنيت: 1.14

منزله خدماتي  با تركيبي از پيش بيني ها و منابع نيروي انساني و امکانات تأمين مي شود. خدمات امن بهايکائو 

 رعايت شده است. است كه اصول و استانداردهاي پيشگيري و مقابله با ناامني در آن

آسيب وارده به انسان و يا اموال و امکانات در مطابق تعريف ايکائو احتمال وضعيتي است كه در آن  ايمني: 1.15

منزله خدماتي است كه با رعايت اصول و شود. خدمات ايمن به سطح قابل قبولي كاهش داده شده و حفظ مي

  مين مي شود. استانداردهاي مربوطه، سالمتي مسافر و خدمه پروازي تا

به حمل بار، مسافر و  هاي هواپيمايي مجازتوسط شركت پروازي است كه پرواز بازرگاني )تجاري(: 1.16

 محموالت پستي و با قصد انتفاع انجام مي گردد.

انجام پايش و نظارت بر تداوم  شركت:مالي كفايت ، صالحيت و بخش ارزيابي استمرار شايستگي 1.17

زمايشي و دائمي آن بعهده معاونتهاي ذيربط سازمان بوده و  گزارشات آن از شايستگي شركت در طول فعاليت آ

 شود. گيري مقتضي به شورايعالي هواپيمايي ارائه ميطريق كميته هوانوردي به منظور تصميم

 اسناد وابسته -1-3

 پذيرد.ميسازمان تاثير  3040و  4000 اين سند از اسناد
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 پيماييهوا شركت فعاليت تقاضاي به رسيدگي آيين -2

 و عمومي شرايط متقاضي، عمومي شرايط شامل مواردي برداري، بهره پروانه و اصولي موافقتنامه صدور روند در

 و عملياتي و فني شرايط بازرگاني، و فني توجيه طرح شركت، پيشنهادي اساسنامه مديرعامل، و مديره هيئت اختصاصي

 .گرفت خواهند قرار سازمان بررسي مورد امنيتي شرايط

 متقاضي عمومي شرايط -2-1

 :باشد برخوردار ذيل شرح به عمومي شرايط از بايست مي متقاضي -2-1-1

 .است ايران اسالمي جمهوري تابعيت داراي و سهامي شركت يک متقاضي  -2-1-1-1

 اين الف ضميمه مفاد طبق را شركت مالي كفايت و مالي منابع تأمين توانايي است قادر متقاضي  -2-1-1-2

 . برساند اثبات به شيوه نامه

)طبق فرم پيوست ه  را شركت تخصصي و اجرايي توانمندي مؤثري نحو به تا است قادر يمتقاض  -2-1-1-3

 .برساند اثبات به درخواست مورد فعاليت انجام در مرجع استانداردهاي با مطابق(شيوه نامه

  سازمان به شرايط واجد مديرة هيئت اعضاي و عامل مدير معرفي  -2-1-1-4

برداري فعاليت بازرگاني در زمينه ي دريافت پروانه بهرهتوانند متقاضشركت هاي سازنده هواپيما نمي :1 تبصره

توانند بطور مستقيم يا از طريق سهامداران يا باشند و همچنين اين شركت ها نمي شيوه نامهخدمات موضوع اين 

اعضاي هيئت مديره خود به عنوان سهامدار يا عضو هيئت مديره در شركت هاي هواپيمايي وارد شوند. شركت 

 برداري كنند.توانند صرفاً به منظور انجام امور جاري خود تقاضاي پروانه بهرهه هواپيما ميهاي سازند

 

 

 مديرعامل و مديره هيئت اي حرفه صالحيت احراز -2-2

 مديرعامل و مديره هيئت عمومي شرايط -2-2-1
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 ورداربرخ ذيل شرح به عمومي شرايط از بايد مديره هيئت عضو يا مديرعامل سمت تصدي براي پيشنهادي اشخاص

 : باشند

 كشور اساسي قانون در شده شناخته اديان از يکي يا و اسالم مبين دين به متدين  -2-2-1-1

 عدم گردان، روان و مخدر مواد  به اعتياد عدم اخالقي، فساد به اشتهار عدم قانوني، اهليت داشتن  -2-2-1-2

 . گردد اجتماعي حقوق سلب موجب كه كيفري محکوميت و پيشينه سوء

 (آقايان براي) دائم معافيت اي و وظيفه خدمت انجام  -2-2-1-3

 سن سال 30 حداقل بودن دارا  -2-2-1-4

  سازمان حراست از عمومي صالحيت تاييديه  -2-2-1-5

  كارشناسي تحصيلي مدرک حداقل بودن دارا  -2-2-1-6

 

 هيئت مديره و مديرعامل تخصصيشرايط  -2-2-2

ردار اشخاص پيشنهادي براي تصدي سمت مديرعامل يا عضو هيئت مديره بايد از شرايط تخصصي به شرح ذيل برخو

 باشند:

)به صنعت و مرتبط در مشاغل تخصصي سال 10و يا در صنعت حمل و نقل هوايي سال سابقه فعاليت  5 حداقل -2-2-3

  براي دو سوم اعضاي هيئت مديره تشخيص كميته هوانوردي(

 سال سابقه فعاليت در مشاغل مديريتي در صنعت هوانوردي براي مديرعامل 5حداقل  -2-2-4

ناسي ارشد در رشته هاي مرتبط به ترتيب به عنوان دو و يک سال دارا بودن مدرک دكتري و كارش :2 تبصره

 سابقه فعاليت محسوب مي گردد. 

  شيوه نامهاين  -3-2احراز صالحيت علمي و تخصصي بر اساس مفاد بند  -2-2-5

 براي مديرعامل ايکائو )ترجيحاً زبان انگليسي(تسلط به يکي از زبان هاي رسمي  -2-2-6
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در رعايت هواپيمايي كشوري  نپاسخگو به سازمامسئول و رعامل شركت هواپيمايي باالترين مقام مدي :3 تبصره

 . استعمليات ايمن و امن هوانوردي در خصوص  هاشيوه نامهمقررات، قوانين و 

ن فني و از شركت هواپيمايي از جمله معاونا ساير افراد ذيربطهاي مسؤليت رافعپاسخگويي مدير عامل  :4 تبصره

 .هيئت مديره نيست و عملياتي

هاي ايمن شيوه نامهايت قوانين، مقررات و شركت در رع ن فني و عملياتمسئوليت مدير عامل و معاونا :5 تبصره

 .نيستبه غير  انتقالو امن قابل 

 

 ترتيب رسيدگي و تأييد يا رد صالحيت حرفه اي هيئت مديره و مديرعامل -2-3

 .است شيوه نامهاين  2-2ماده در  شرايط مندرجاحراز  ،منظور از صالحيت حرفه اي هيئت مديره و مديرعامل -2-3-1

صالحيت حرفه اي هر يک از اشخاص حقيقي پيشنهادي براي تصدي مسئوليت مديريت عامل و يا عضويت در  -2-3-2

به تاييد  بايستمي  موافقتنامه اصولي  هيئت مديره، بايد قبل از انتصاب به سمت هاي مورد نظر و قبل از دريافت 

حرفه اي اين اشخاص از طريق بررسي سوابق تجربي، سوابق تحصيلي، صالحيت تخصصي و برسد. صالحيت 

 صالحيت عمومي تعيين مي شود.

احراز و سلب  كميته"براي بررسي صالحيت حرفه اي اعضاي هيئت مديره و مديرعامل، كميته اي با عنوان  -2-3-3

مشتمل بر اعضاي كميته  "يصالحيت حرفه اي مديران عامل و اعضاي هيئت مديره شركت هاي هواپيماي

و تصميمات آن پس از تصويب در كميته هوانوردي و اخذ تاييد  تشکيل مي شودهوانوردي و يا نمايندگان آنها 

 از رئيس سازمان هواپيمايي كشوري ابالغ مي گردد. 

ت كميته هوانوردي مي تواند از صاحب نظران صنعت هوانوردي و اشخاص مطلع براي حضور در جلسات دعو  -2-3-4

 به عمل آورد.

جلسات كميته هوانوردي با حضور اكثريت اعضاء رسميت داشته و تصميمات متخذه در اين مورد با حصول دو  -2-3-5

 سوم آراي حاضران در جلسه معتبر خواهد بود.
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 مهيضم 1 فرمقالب مشخصات اشخاص پيشنهادي جهت تصدي سمت مديرعامل يا عضو هيئت مديره، بايد در  -2-3-6

 موظف استدبيرخانه ، براي دبيرخانه ارسال گردد. )و(، و مستندات مندرج در ضميمه  به انضمام مدارک )ج(

در صورت ناقص بودن فرم ها، مدارک يا اطالعات، موضوع را حداكثر ظرف يک هفته به متقاضي اطالع دهد 

 مطرح نمايد. هوانوردي جلسه كميتهدر و پس از تکميل مدارک، 

( را بررسي و نسبت شيوه نامهاين  -1-2مربوط به صالحيت عمومي )موضوع دبير كميته هوانوردي بايد مدارک  -2-3-7

 به رد يا تأييد صالحيت عمومي شخص پيشنهادي تصميم گيري كند. 

اي، از آزمون پس از بررسي سوابق تجربي و تحصيلي، كميته هوانوردي مي تواند براي ارزيابي صالحيت حرفه -2-3-8

از اين دو روش استفاده نمايد. در هر حال شيوة تعيين صالحيت  هاي حرفه اي يا مصاحبه شفاهي يا تركيبي

اي بايد به تصويب كميته برسد. حوزه هاي مورد ارزيابي در آزمون و يا مصاحبه توسط سازمان اعالم ميحرفه

 گردد.

ب در صورتي كه طبق نظر كميته هوانوردي براي تاييد صالحيت حرفه اي، انجام آزمون و يا مصاحبه با داوطل -2-3-9

ضروري باشد، دبيرخانه حداقل يک هفته قبل، تاريخ، ساعت و محل را از طريق ارسال دعوت نامه براي متقاضي 

و شخص پيشنهادي اعالم مي نمايد. در صورتي كه به تشخيص كميته هوانوردي، شخص پيشنهادي بدون عذر 

 از دستور خارج خواهد كرد. موجه، دو بار در وقت تعيين شده در جلسه حاضر نشود، كميته تقاضاي وي را

شرايط تخصصي الزم را براي تصدي سمت  شيوه نامهدر صورتي كه شخص پيشنهادي براساس اين  -2-3-10

پيشنهادي نداشته باشد، كميته هوانوردي مي تواند به منظور جلوگيري از توقف ادامه فعاليت شركت هواپيمايي، 

بالمانع اعالم كند. ماه  3حداكثر به مدت  وتصدي سمت مورد درخواست توسط داوطلب را به طور موقت 

همچنين كميته هوانوردي مي تواند تأييد صالحيت را مشروط به احراز شرايطي نمايد يا ضمن تاييد موقت 

 صالحيت، فرصتي را براي احراز شرايط خاص در نظر بگيرد. 

الحيت حرفه اي كميته هوانوردي ظرف يک هفته پس از تاريخ تشکيل جلسه نظر خود را در مورد ص -2-3-11

اشخاص پيشنهادي اعالم مي نمايد. در صورتي كه صالحيت حرفه اي اشخاص مورد نظر از سوي كميته 

هوانوردي مورد تأييد قرار گيرد، دبيرخانه پس از تصويب موضوع در كميته هوانوردي و اخذ تأييد رئيس 

 ود.صادر خواهد نم« تأييديه صالحيت حرفه اي»سازمان، براي اشخاص مذكور 
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و به منظور اجراي وظايف، در اختيار اعضاي كميته هوانوردي يا  شيوه نامهاطالعاتي كه به موجب اين  -2-3-12

هر يک از كاركنان سازمان قرار مي گيرد، محرمانه تلقي شده و جز در موارد تعيين شده توسط هيئت مديره 

 سازمان، يا مقررات، نبايد اظهار گردد.

خص پيشنهادي رد يا از دستور خارج شود، بررسي مجدد تقاضا در صورتي كه صالحيت حرفه اي ش -2-3-13

 ماه صورت مي گيرد. 3پس از گذشت حداقل 

، كليه شركت هاي هواپيمايي فعال و متقاضي فعاليت موظف اند شيوه نامهاز تاريخ تصويب اين  -2-3-14

يره، و حداكثر ظرف يک ماه ضمن معرفي اعضاي حقيقي هيئت مديره، نمايندگان اعضاي حقوقي هيئت مد

 مديرعامل به سازمان، جهت اخذ تأييديه صالحيت حرفه اي مديرعامل و اعضاي هيئت مديره اقدام نمايند.

 هواپيمايي شركت مديرعامل و مديره هيئت عضو عنوان به شيوه نامه اين تصويب تاريخ در كه اشخاصي :6 تبصره

 ارائه سازمان به اي حرفه صالحيت تأييديه تقاضاي شيوه نامهاز تصويب اين  ماه يک ظرف بايد دارند، فعاليت

 .نمايند

در صورتي كه صالحيت حرفه اي اكثريت اعضاي هيئت مديره يا مديرعامل شركت هواپيمايي فعال  -2-3-15

روز،  10توسط كميته رد يا به دليل عدم درخواست متقاضي، بررسي نشده باشد، متقاضي بايد ظرف حداكثر 

 اشخاص جايگزين را معرفي نمايد.

، كليه شركت هاي هواپيمايي فعال و متقاضي فعاليت موظف اند براي شيوه نامهصويب اين از تاريخ ت -2-3-16

تمديد، ارتقاي پروانه بهره برداري و يا دريافت پروانه بهره برداري جديد، اعضاي هيئت مديره و مديرعامل را 

 جهت اخذ تأييديه صالحيت حرفه اي به سازمان معرفي نمايند.

فه اي شخص پيشنهادي قبالً به تاييد كميته هوانوردي رسيده باشد، كميته مي در صورتي كه صالحيت حر :7 تبصره

 تواند صرفاً با بررسي صالحيت عمومي، صالحيت حرفه اي وي را مجدداً تاييد كند.

بنا بر تشخيص كميته هوانوردي و با توجه به نوع پروانه بهره برداري مورد درخواست متقاضي، انتصاب  -2-3-17

صورت تاييد صالحيت عمومي ، براي حداكثر كمتر از نيمي از تعداد اعضاي هيئت اعضاي هيئت مديره در 

 الزامي نيست. « تأييديه صالحيت حرفه اي»مديره بالمانع مي باشد و براي تعداد مذكور اخذ 

 براي مديرعامل الزامي است و مشمول معافيت اين بند نمي باشد.« تأييديه صالحيت حرفه اي»: اخذ تبصره
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قي كه دوره ماموريت وي به عنوان عضو هيئت مديره يا مديرعامل شركت هواپيمايي به شخص حقي -2-3-18

پايان رسيده و ظرف يک ماه مجدداً در سمت خود ابقاء نشده يا شخص ديگري به عنوان جايگزين وي تعيين 

 نشده باشد، بايد موضوع را كتباً به سازمان اطالع دهد. 

را  شيوه نامهشركت هر يک از شرايط مندرج در اين مديره و اعضاي هيئت در صورتي كه مديرعامل  -2-3-19

و يا محجور شود يا به كند ، يا فوت ذ تصميم مقامات مسئول شركت تغييراز دست بدهد يا به واسطه اتخا

 مستلزم محروميت از حقوق اجتماعي محکوم شود، الزم است باالترين فرد اداره كننده شركت مجازات قطعي

نين دارنده روز به صورت كتبي به سازمان اطالع دهد. همچ 10مراتب را حداكثر ظرف ، بر اساس اساسنامه

نسبت به جايگزيني فرد واجد شرايط اقدام و مراتب را به اطالع سازمان برساند. پروانه حداكثر ظرف يک هفته 

 در غير اين صورت به نحو مقتضي از ادامه كار شركت جلوگيري خواهد شد.

در خصوص احراز صالحيت حرفه اي مديرعامل و  شيوه نامهبندهاي اين  در صورت عدم رعايت -2-3-20

اعضاي هيئت مديره، موضوع پس از بررسي در كميته هوانوردي به شوراي عالي هواپيمايي ارجاع مي شود. در 

را احراز نمايد، سازمان هواپيمايي كشوري مي تواند حسب  شيوه نامهشورايعالي هواپيمايي تخلف از  صورتيکه

 ورد به صورت ذيل اقدام نمايد:م

 اخطار كتبي بدون درج در پرونده؛  -2-3-20-1

 اخطار كتبي با درج در پروند؛  -2-3-20-2

 تعليق پروانه بهره برداري به مدت محدود؛  -2-3-20-3

 برداري()لغو پروانه  بهرهتعليق پروانه بهره برداري به مدت نامحدود  -2-3-20-4

در صورت حصول شرايط ذيل، كميته هوانوردي مي تواند اقدام به سلب صالحيت حرفه اي اشخاص  -2-3-21

 داراي تأييديه نمايد:
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 تخلف از قوانين و مقررات كه منجر به صدور حکم قطعي از مراجع قانوني گردد. -الف  -2-3-21-1

 ارائه اطالعات نادرست و يا كتمان برخي اطالعات اثرگذار در تصميم گيري. -ب  -2-3-21-2

 .شيوه نامهان هر يک از شرايط عمومي مقرر در اين فقد -ج  -2-3-21-3

پايان دوره تصدي سمت اشخاص داراي تاييديه و عدم صدور تأييديه مجدد از سوي سازمان، به منزله  :8 تبصره

 انقضاي تاييديه صالحيت حرفه اي آنان تلقي مي گردد.

ظرف يک هفته پس از تاريخ تشکيل هوانوردي  كميته -21-3-2 در صورت وقوع موارد موضوع بند -2-3-22

جلسه و دعوت از شخص معرفي شده، نظر خود را در مورد صالحيت حرفه اي شخص مورد نظر اعالم مي 

تصويب در كميته نمايد. در صورتي كه صالحيت شخص مذكور از سوي كميته سلب گردد، دبيرخانه پس از 

  ه صادره براي وي را لغو خواهد نمود.اخذ تأييد رئيس سازمان ، تأييديهوانوردي و 
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 كار و كسب اقتصادي و فني توجيه طرح -2-4

 بايست شامل موارد ذيل باشد:مي متقاضي طرح توجيه فني، اقتصادي و عملياتي -2-4-1

 هاي شركت در ارايه خدمات مورد تقاضا.ها و توانمنديكاملي از ظرفيت اطالعات  -2-4-1-1

زمينه تأسيس شركت حمل و نقل هوايي بازرگاني هاي منطقي و قابل اثبات در براساس استدالل  -2-4-1-2

هاي عملياتي مسافر، بار، پست و يا تركيبي از آنها در سطوح براي يک و يا مجموعه اي از سرويس

اي( و چارتري )صرفاً انجام پروازهاي چارتري( تدوين شده المللي )با ماهيت برنامهداخلي و بين

 باشد.

 هاي عملياتي فوق. ان مدت و كوتاه مدت در چارچوب سرويسهاي بلند مدت، مياهداف و برنامه  -2-4-1-3

ساختار سازماني شركت هواپيمايي، اعضاء هيئت مديره، سهامداران، موسسين و ساير اطالعات   -2-4-1-4

 ساختاري.

  شركتانداز ها و چشمتحليل بازار و نيز تحليل دقيق فرصت  -2-4-1-5

ها، درآمدها و ثابت، هزينه شامل سرمايه در گردش، سرمايه"اقتصادي طرح   محاسبات و توجيه  -2-4-1-6

 (سازمان 3040 شيوه نامه  6ها و ... )طبق فرمت ضميمه دارايي

 اساسنامه شركت -2-5

 ذيل بايد در اساسنامه پيشنهادي شركت هواپيمايي ملحوظ شده باشد: نکات -2-5-1
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موضوع فعاليت صرفاً در قالب وظايف مرتبط با شركت هاي هواپيمايي و در چارچوب مفاد اين   -2-5-1-1

 تعيين شود. نامهشيوه 

، قانون هواپيمايي كشوريرعايت مفاد قانون تجارت، تمامي قوانين و مقررات موضوعه ايکائو،   -2-5-1-2

نامه مرجع سازمان هواپيمايي كشوري و مصوبات شوراي عالي ها و آئينشيوه نامهها، بخشنامه

 هواپيمايي كشوري در تنظيم اساسنامه الزامي است.

در خصوص نحوه تعيين مديرعامل و اعضاي هيئت مديره در تنظيم  شيوه نامهرعايت مفاد اين   -2-5-1-3

 است.  اساسنامه پيشنهادي الزامي

-در خصوص كفايت مالي شركتها به تفکيک انواع مختلف پروانه بهره شيوه نامهرعايت مفاد اين   -2-5-1-4

 است.  در تنظيم اساسنامه پيشنهادي الزامي شيوه نامهاين  پيوست ببرداري طبق جدول 

 

 و امنيتي  و بازرگاني عملياتي،فنيشرايط  -2-6

واحدهاي باشد كه از طرف ميامنيتي  و  و بازرگاني عملياتي ،فني الزامات  متقاضي ملزم به تامين و رعايت  -2-6-1

 گردد. سازمان  ميتخصصي مربوطه 



 برداريشرايط و فرايند صدور پروانه بهره  تاسيس و فعاليت شركتهاي هواپيمايي -3140شيوه نامه 

 

 95آذرماه  15 04ويرايش 

 

 اصولي نامهموافقت صدور فرآيند -3

 موافقتنامه اصولي طي مراحل ذيل مي باشد: صدورفرايند  -3-1

 واست اوليه به دبيرخانه و اخذ شماره پرونده.درخ ارايه -3-1-1

جهت جلوگيري از اتالف وقت و به منظور حصول اطمينان از اين كه متقاضي كامال از مراحل مورد نياز براي  -3-1-2

بهره برداري آگاهي يافته است، دبيرخانه با دعوت از متقاضي و با تشکيل كارگروه توجيه مراحل پروانه دريافت 

شود تا فرصت داده مييکماه ي موجود و اسناد و مدارک مورد نياز را دقيقاً به متقاضي اعالم و اقدام ، فرآيندها

متقاضي پس از اتخاذ تصميم نسبت به ادامه فرآيند اقدام نمايد. در صورت عدم حضور در كارگروه در زمان 

 يکن تلقي خواهد گرديد. لممقرر و يا عدم اعالم نظر درخصوص ادامه فرآيند، درخواست اوليه متقاضي كان

 كند. را تکميل مي سازمان 3040 شيوه نامه ضمايم 1 شماره در صورت درخواست ادامه فرآيند، متقاضي فرم -3-1-3

متقاضي در زمان مشخص شده مستندات مورد نياز جهت تکميل تقاضا را به دبيرخانه ارايه خواهد نمود. اين  -3-1-4

، مدارک احراز صالحيت (سازمان 3040 شيوه نامه   4 ضميمه1شماره  )فرممستندات شامل فرم درخواست 

نسخه طرح توجيهي )به صورت كاغذي  5عمومي، مدارک احراز صالحيت حرفه اي هيئت مديره و مديرعامل، 

 و يا الکترونيکي(، اساسنامه پيشنهادي شركت و اسناد پرداخت تعرفه هاي مربوطه خواهند بود. 

اپيمايي كشوري در بررسي انطباق تقاضا با مصالح كشور و احتياجات جامعه و قانون هو 17با توجه به الزام ماده  -3-1-5

استانداردهاي مرجع، مستندات دريافتي توسط دبيرخانه حسب موضوع به بخشهاي تخصصي سازمان جهت 

 بررسي و اعالم نظر ارجاع خواهد شد.

زوم برگزاري جلسه با هاي تخصصي سازمان و بررسي مستندات )و در صورت لبخش رسيپس از اتمام بر -3-1-6

متقاضي  مورد درخواست برداري نوع پروانه بهره در ارتباط با ،متقاضي(، صالحيت عمومي و تخصصي متقاضي

و مراتب از  اعالم نظر خواهد شدها و زيرساختهاي وي در جلسه كميته هوانوردي سازمان با توجه به ظرفيت

صورتي كه متقاضي پس از اطالع از راي كميته مايل به ادامه  شود. درطريق دبيرخانه به متقاضي اعالم كتبي مي

مراحل باشد، كميته هوانوردي درخواست متقاضي را جهت صدور موافقت اصولي در شورايعالي هواپيمايي 

أي كميته هوانوردي، چنانچه ايراد كميته هوانوردي شکلي در صورت اعتراض متقاضي به ر. مطرح خواهد نمود

تواند با برطرف نمودن اي(بوده و ماهوي نباشد، متقاضي ميستندات الزم و امور دبيرخانه)نقص مدارک و م



 برداريشرايط و فرايند صدور پروانه بهره  تاسيس و فعاليت شركتهاي هواپيمايي -3140شيوه نامه 

 

 95آذرماه  16 04ويرايش 

 

نواقص مورد نظر كميته موضوع درخواست و ضمايم مربوطه را جهت طرح مجدد به كميته هوانوردي ارائه دهد 

رتيکه اين ايراد كه اين موضوع تنها در يک جلسه ديگر در كميته هوانوردي  قابل بررسي خواهد بود. در صو

نظر خود را اعالم در اين خصوص ماهوي باشد، پرونده به شورايعالي هواپيمايي ارجاع خواهد شد و شورا 

 خواهد كرد.

)از شيوه نامهبا رعايت تشريفات مذكور در اين در صورت تصويب شورايعالي هواپيمايي، شركت هواپيمايي  -3-1-7

سازمان دريافت خواهد نمود. در صورت عدم تصويب شورا،  لوح موافقتنامه اصولي را از جمله كفايت مالي(

 مراتب به كميته هوانوردي سازمان جهت طي نمودن فرايند اصالح يا منتفي شدن درخواست ارجاع خواهد شد.    

 گردد.فقط براي يک بار تمديد مي با تشخيص سازمان نامه اصولي بنا به درخواست متقاضي وموافقت -3-1-8

اعتبار داشته و فاقد هرگونه ارزش  برداريادره صرفاً براي ورود به فرايند صدور پروانه بهرهموافقتنامه اصولي ص -3-1-9

 باشد. غير قابل واگذاري به غير ميديگري است و 

 

اي ، پس از طي مراحل مربوط به صدور موافقت اصولي برداري منطقهبراي متقاضيان پروانه بهره تبصره:   -1

، به جاي برگه موافقت اصولي، تاييديه ثبت شركت با موضوع فعاليت خريد سازمان 1/2000 شيوه نامهطبق 

و ورود هواپيما صادر خواهد شد تا اين شركت بتواند با استناد به آن اقدام به اجاره به شرط تمليك هواپيما 

به بايست نسبت شركت مي برداري، جهت اخذ پروانه بهرهطبق استانداردها و ضوابط اين سازمان نمايد. 

نموده و در صورت اقدام عملياتي و بازرگاني -هاي فنيفراهم نمودن الزامات موردنياز جهت صدور تاييديه

براي اين ،گردد(كه به متقاضي اعالم مي ظرف مهلت تعيين شده)موفقيت در برآورد الزامات اين سازمان

 برداري صادر خواهد شد.شركت پروانه بهره
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 بهره برداري شرايط و فرآيند صدور پروانه -4

 صدور پروانه بهره برداري شامل مراحل ذيل مي باشد: فرايند -4-1

و  بازرگاني هاي صالحيتتاييديهپس از اخذ موافقتنامه اصولي، امکانات و شرايط مورد نياز جهت اخذ  متقاضي -4-1-1

فراهم نموده و  تاييديه سهبراي هر را طبق ضوابط و معيارهاي تعريف شده توسط سازمان  و امنيتي فني و عملياتي

 دهد. ارائه مي سازمانبه 

هاي فني و عملياتي و امنيتي الزامات و با لحاظ كردن شاخص كفايت مالي، طرح توجيهي، نظامنامه سازمان -4-1-2

چنانچه متقاضي را واجد شرايط  و امنيتي فني، عملياتيو  بازرگاني هايتاييديهاستانداردهاي موردنياز جهت اخذ 

به كميته هوانوردي ارجاع خواهد نمود. در صورتيکه  تاييديه سها جهت صدور اين تشخيص دهند مراتب ر

و هيئت مديره و مديرعامل پيشنهادي تاييديه  از كميته هوانوردي گردد تاييديه سهمتقاضي موفق به اخذ اين 

عالي برداري آزمايشي در شوراي، مراتب جهت صدور پروانه بهرهنموده باشندصالحيت حرفه اي را اخذ 

باشد و طي اين يکسال بررسي ها و نظارت هاي مدت اعتبار اين پروانه يکسال ميهواپيمايي مطرح خواهد شد. 

مربوط به تضمين تداوم شايستگي و صالحيت شركت بعمل آمده و گزارش آن به كميته هوانوردي و شورايعالي 

 شود. هواپيمايي ارائه مي

و  ، امنيتييک ساله تمامي الزامات و استانداردهاي فني، عملياتيچنانچه شركت بتواند در دوره آزمايشي  -4-1-3

برداري سه ساله در شورايعالي هواپيمايي مطرح خواهد بازرگاني را رعايت كند مراتب جهت صدور پروانه بهره

از  هاي بازرگاني يا فني،عملياتي راشد. ولي درصورتيکه شركت به هر دليلي يکي از شرايط احراز )اخذ( تاييديه

كند و حسب دست بدهد، سازمان گزارش كار را جهت اتخاذ تصميم الزم به شورايعالي هواپيمايي ارائه مي

 تصميم شورا عمل خواهد نمود. 

در پايان دوره سه ساله، عملکرد شركت هواپيمايي جهت صدور پروانه دائم به شورايعالي هواپيمايي گزارش  -4-1-4

 شود.مي

 :د زير استدربردارنده موار پروانه صادره -4-1-5
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 (مشخصات ارائه دهنده خدمات )نام و آدرس  -4-1-5-1

 مشخصات نوع خدمات و محدوده فعاليت  -4-1-5-2

 تاريخ صدور اولين پروانه  -4-1-5-3

شرايط صدور پروانه، ازجمله حق سازمان درانجام مميزي از فعاليت هاي ارائه دهنده و ابطال يا   -4-1-5-4

 تعليق پروانه صادره با تصويب شورايعالي هواپيمايي

 گردد.صادر ميامضاي رئيس سازمان  اري بهبردبهرهپروانه  -4-1-6

سازمان با انجام مميزي و يا از طريق دريافت گزارش از خدمات ارائه شده، بر فعاليت ارائه دهندگان خدمات  -4-1-7

 .كندنظارت مي

هاي شيوه نامهضوابط بازرسي و اقدامات مقتضي در برخورد با نواقص و معايب مشاهده شده در  :9 تبصره

 .شودگردند تعيين ميارائه مي سازمانمربوطه كه توسط 

، ابطالابالغ  تاريخ از روز 10 مدت ظرف حداكثر است موظفشركت هواپيمايي  ،پروانه ابطال درصورت -4-1-8

 .كند مسترد سازمان به را صادرهپروانه 

پروانه  صدور درخواستنامه تخصصي توسط شركت هواپيمايي مستلزم يا نظام خدمات نوع در تغييريهرگونه  -4-1-9

 خواهد قرار اقدام و بررسي موردتخصصي سازمان  هايبخش توسط درخواست ايناست.  جديدداري بربهره

 پروانه جديد پس از تصويب شورايعالي هواپيمايي توسط سازمان صادر خواهد شد. .گرفت

 مسئول است. مداوم و كارآمد امن، ايمن، خدمات ارائهشركت هواپيمايي، به لحاظ حقوقي در قبال  -4-1-10

ها و يمايي موظف است پايگاه عملياتي، خدماتي و تسهيالتي خود را در فرودگاهشركت هواپ -4-1-11

 هايي كه مورد تأييد سازمان باشد ايجاد نمايند. مکان

شركت هواپيمايي موظف است تا قبل از هرگونه فعاليت بازرگاني نسبت به اخذ گواهينامه  -4-1-12

خود از سازمان اقدام و برابر ضوابط قانوني و  خلبانان،كادر پروازي، كادر فني و ناوگان و تجهيزات ايمني

 ها اقدام نمايد.به تمديد و تجديد آن استانداردهاي مرجع به موقع نسبت
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  ساير -5

هاي هواپيمايي موظفند كليه قوانين و مقررات جاري كشور را رعايت نمايند. متقاضيان تأسيس و فعاليت شركت -5-1-1

 قانون سازمان هواپيمايي كشوري رفتار خواهد شد. 18الي  16در غير اين صورت باآنها مطابق با مواد 

هاي هواپيمايي موظف هستند مطابق با استانداردهاي ايکائو شرايط و تسهيالت الزم را جهت انجام شركت -5-1-2

 مميزي ها و بازرسي هاي الزم توسط عوامل سازمان يا كارشناسان منتخب سازمان فراهم نمايند. 

ستند هرگونه تغيير در اساسنامه شركت، مديرعامل، اعضاي هيئت مديره، هاي هواپيمايي موظف هشركت -5-1-3

مديران موثر در ايمني شركت و ساير شرايط اعالم شده اوليه خود را قبل از هر اقدامي به اطالع و تاييد سازمان 

 ند. نبرسا

 عبارتند از: شيوه نامهدر اين  منابع حقوقي و مقررات مرجع -5-1-4

 قانون هواپيمايي كشوري  -5-1-4-1

 امي قوانين و مقررات موضوعه ايکائوتم  -5-1-4-2

 نامه مرجع سازمان هواپيمايي كشوريها و آئينشيوه نامهها، بخشنامه  -5-1-4-3

 شوراي عالي هواپيمايي كشوري مصوبات  -5-1-4-4

 هستند. شيوه نامهشركتهاي هواپيمايي فعال ملزم به تطبيق خود با ضوابط و شرايط ذكر شده در اين  -5-1-5

با ارجاع به مرجع تصويب آن)شورايعالي هواپيمايي   شيوه نامهمفاد اين  هرگونه اختالف در تفسير هر كدام از -5-1-6

رفع خواهد شد.  كشوري(
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 پيوست الف: كفايت مالي

كفايت مالي متقاضي يكي از الزامات دريافت تاييديه بازرگاني است و با توجه به نوع پروانه بهره برداري مورد 

تقاضي بابت تأمين زيرساخت هاي عملياتي و اداري تعيين ميدرخواست متقاضي و به منظور احراز توان مالي م

 شود. 

با توجه به پس از ارائه درخواست توسط متقاضي و دريافت مدارك و مستندات الزم، كميته هوانوردي  -1

مي اعالم نظر متقاضي  مورد نظربرداري پروانه بهره نوع خصوص در هاي وي و نيازمنديهاي جامعه ييتوانا

ين اساس متقاضي نسبت به تكميل مدارك و ادامه مراحل مربوطه جهت دريافت هر يك از انواع بر ا نمايد.

 برداري تعريف شده اقدام خواهد نمود.پروانه هاي بهره

 پروانه مختلف انواع ميزان كفايت مالي شركتها بر مبناي ارزش ويژه)مجموع سرمايه و اندوخته( به تفكيك  -2

 . باشدمي ب پيوست جدول بشرح برداري، بهره هاي

حداقل تعداد ناوگان شركت در تمامي دوره فعاليت خود نبايد از حداقل تعداد تعيين شده توسط  -3

 برداري كمتر باشد. براي هر نوع پروانه بهره (ج)جدول پيوست سازمان

در (ج پيوست جدول طي شده اعالم)تبصره: ارقام اعالم شده )طي جدول پيوست ب( و تعداد ناوگان موردنياز -4

 ابتداي هر سال بنا به تشخيص سازمان و با تصويب شورايعالي هواپيمايي تعديل و اعالم خواهد شد.

  

دريافت موافقتنامه اصولي و در زمان ثبت شركت، ميزان سرمايه ثبتي خود را  جهتمتقاضي موظف است  -5

رساند. اين ميزان در زمان به ثبت ب شيوه نامهاين  پيوست ب طبق ميزان تعيين شده درصد  35معادل حداقل 

 يابد.  درصد ارتقا 100 بايست بهميآزمايشي برداري صدور پروانه بهره

اصولي، متقاضي مي تواند به منظور تأمين بخشي از سرمايه مورد نياز شركت  نامهپس از صدور موافقت -6

قدام به عرضه عمومي هواپيمايي و با كسب موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران، ا

 سهام شركت در بورس اوراق بهادار نمايد. 

 تسهيالت از هواپيمايي شركت استفاده امكان برداري سه ساله، سازمانبعد از پايان دوره فعاليت پروانه بهره -7

 فراهمالزم  هاينامهمعرفي صدور طريق از و قانوني مقررات چارچوب در را ملي توسعه صندوق و بانكي

  باشد.مي متقاضي عهده به مالي تسهيالت و سرمايه از اعم منابع تجهيز صورت هر در ولي دآورمي
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درصد از مجموع دارايي هاي متقاضي مي تواند از محل منابع بانكي و بازار سرمايه تأمين شده و  75حداكثر  -8

 مابقي توسط صاحبان سهام به صورت سرمايه تمام پرداخت شده تأمين مي گردد.

تري ناوگان هوايي و دارايي هاي مرتبط با فعاليت شركت هواپيمايي، در هيچ زماني پس از شروع ارزش دف -9

 درصد ارزش دارايي هاي شركت هواپيمايي در صورت هاي مالي كمتر باشد. 70بهره برداري نبايد از 

 توسط شده حسابرسي مالي صورت هاي مالي، كفايت ارزيابي مالك فعال هواپيمايي شركت هاي خصوص در -10

 مالي دوره هر پايان از پس بايستمي كه بود خواهد موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران

 گردد.  ارسال سازمان اين به

 پروانه بهره برداري ملزم به احراز يا ارتقاء ، تمديد شركت هاي هواپيمايي غيرفعال و فعال براي درخواست دريافت

 .شندمي با شيوه نامه اين شرايط

 پيوست ب: ميزان ارزش ويژه به تفكيك انواع مختلف پروانه بهره برداري

 ميليارد تومان مقياس فعاليت برداريپروانه بهره

 50 بار هوايي

 175 داخلي ايبرداري برنامهپروانه بهره

 200 الملليبين

 140 داخلي برداري چارتريپروانه بهره

 175 الملليبين

 30 ايداري  منطقهبرپروانه بهره

 Full AOC 350برداري پروانه بهره
 35 ايرتاكسي

 60 (AOCكوپتري)برداري هليپروانه بهره
 25 (AWOCكوپتري)برداري هليپروانه بهره

 

 

 



 كفايت مالي -پيوست الف  تاسيس و فعاليت شركتهاي هواپيمايي -3140شيوه نامه 

 

 95آذرماه  22 04ويرايش 

 

 برداري مختلفهاي بهرهپيوست ج: حداقل تعداد ناوگان مورد نياز به تفكيك پروانه

 نوع پروانه بهره برداري
 انحداقل ناوگ

 ملكيحداقل  كل

 1 2 بار هوايي

 2 4 داخلي-برنامه اي -حمل مسافر، بار و پست هوايي

 2 4 الملليبين -ايبرنامه - هوايي پست و بار مسافر، حمل

 1 3 داخلي-چارتري-حمل مسافر، بار و پست هوايي 

 1 3 الملليبين -چاتري- هوايي پست و بار مسافر، حمل

 3)اجاره به شرط تمليك( ايمنطقه–وايي حمل مسافر، بار و پست ه

 1 2 ايرتاكسي

 3 3 كوپتريهلي

اي و بصورت برنامهحمل مسافر، بار و پست هوايي 

 5 3 (Full AOCفول)-الملليداخلي و بين -چارتري

 

 

 

 

 



 گردش كار صدور مجوز -پيوست ب  تاسيس و فعاليت شركتهاي هواپيمايي -3140شيوه نامه 

 

 95آذرماه  23 04ويرايش 

 

 صدور مجوز تاسيس و عمليات شركتهاي هواپيمايي گردش كار: دپيوست 



 2240-01 فرم -پيوست ج  تاسيس و فعاليت شركتهاي هواپيمايي -3140شيوه نامه 

 

 95آذرماه  24 04ويرايش 

 

 مدارک و مستندات مورد نياز : فرم مشخصات مديران وهپيوست 

 فرم مشخصات شخص پیشنهادی برای تصدی سمت مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره شرکت هواپیمایی

 صورت  این فرم توسط شخص پیشنهادی برای تصدی سمت به

 تایپ شده تکمیل و پس از درج تاریخ، امضاء گردد.

 مشخصات: -1

 نام پدر: نام خانوادگي: نام:

 شماره شناسنامه: ملي: شماره تاريخ تولد:

   تاريخ و محل صدور شناسنامه:

   شغل فعلي:

 پست الكترونيك: شماره نمابر: تلفن تماس:

 مشخصات شرکت هواپیمایی و سمت پیشنهادی: -2

  نام شركت هواپيمايي:

 نوع پروانه بهره برداري: □ غيرفعال□      وضعيت فعاليت:  فعال 

  سمت پيشنهادي:

 ت:میزان تحصیال -3

 تاريخ اخذ مدرک نام موسسه آموزشي رشته تحصيلي مدرک تحصيلي رديف

1     

2     

3     

4     



 2240-01 فرم -پيوست ج  تاسيس و فعاليت شركتهاي هواپيمايي -3140شيوه نامه 

 

 95آذرماه  25 04ويرايش 

 

 

 دوره های آموزشی گذرانده شده مرتبط با کار یا تحصیالت: -4

 تاريخ اخذ مدرک نام و محل مركز آموزشي مدرک اخذ شده موضوع دوره آموزشي رديف

1     

2     

3     

4     

 شنایی با زبان های خارجیمیزان آ -5

 نام زبان خارجي رديف
 سطح مهارت

 خوب متوسط ضعيف

1     

2     

3     

4     

 سوابق فعالیت حرفه ای: -6

 سمت نام سازمان و اداره محل فعاليت تا تاريخ از تاريخ رديف

1     

2     

3     

4     

 توضیحات: -7

 

 .به پیوست این فرم ارائه شود* رزومه علمی و حرفه ای شخص پیشنهادی 



 2240-01 فرم -پيوست ج  تاسيس و فعاليت شركتهاي هواپيمايي -3140شيوه نامه 

 

 95آذرماه  26 04ويرايش 

 

اینجانب.................................................... متقاضی تصدی سمت مدیرعامل/عضو هیئت مدیره شرکت هواپیمایی 

ناد ............................. به این وسیله اعالم می نمایم که کلیه مطالب عنوان شده در این فرم صحیح بوده و قابل است

 می باشد. 

 تاریخ:                                                                     امضا:



 مدارک و مستندات مورد نياز -پيوست د  تاسيس و فعاليت شركتهاي هواپيمايي -3140شيوه نامه 

 

 95آذرماه  27 04ويرايش 

 

مدارک و مستنداتي مورد نياز براي احراز صالحيت حرفه اي شخص پيشنهادي : وپييوست 

 براي تصدي سمت مديرعامل يا عضو هيئت مديره شركت هواپيمايي

 تصویر تمام صفحات شناسنامه -1

 ویر پشت و روی کارت ملیتص -2

 اصل گواهی عدم سوء پیشینه -3

 تصویر مدارک تحصیلی -4

 تصویر مدارک دوره های آموزشی -5

 تصویر مدارک مربوط به سوابق شغلی و حرفه ای


	1- كليات
	1-1- هدف
	1-2- تعاريف
	1-3- اسناد وابسته

	2- آيين رسيدگي به تقاضاي فعاليت شركت هواپيمايي
	2-1- شرایط عمومی متقاضی
	2-1-1- متقاضی می بایست از شرایط عمومی به شرح ذیل برخوردار باشد:
	2-1-1-1-  متقاضي يك شركت سهامي و داراي تابعيت جمهوري اسلامي ايران است.
	2-1-1-2-  متقاضي قادر است توانايي تأمين منابع مالي و کفایت مالی شرکت را طبق مفاد ضميمه الف این شيوه نامه به اثبات برساند.
	2-1-1-3-  متقاضي قادر است تا به نحو مؤثري توانمندي اجرايي و تخصصي شركت را (طبق فرم پیوست ه شيوه نامه)مطابق با استانداردهای مرجع در انجام فعاليت مورد درخواست به اثبات برساند.
	2-1-1-4-  معرفي مدير عامل و اعضای هیئت مدیرة واجد شرايط به سازمان
	تبصره 1: شركت هاي سازنده هواپيما نميتوانند متقاضي دريافت پروانه بهرهبرداري فعاليت بازرگاني در زمينه خدمات موضوع اين شيوه نامه باشند و همچنين اين شركت ها نميتوانند بطور مستقيم يا از طريق سهامداران يا اعضاي هيئت مديره خود به عنوان سهامدار يا عضو هيئت...



	2-2- احراز صلاحیت حرفه ای هيئت مديره و مديرعامل
	2-2-1- شرایط عمومی هيئت مديره و مديرعامل
	2-2-1-1-  متدين به دين مبين اسلام و يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي كشور
	2-2-1-2-  داشتن اهليت قانوني، عدم اشتهار به فساد اخلاقي، عدم اعتياد به  مواد مخدر و روان گردان، عدم سوء پيشينه و محكوميت كيفري كه موجب سلب حقوق اجتماعي گردد.
	2-2-1-3-  انجام خدمت وظيفه و يا معافيت دائم (براي آقايان)
	2-2-1-4-  دارا بودن حداقل 30 سال سن
	2-2-1-5-  تاييديه صلاحيت عمومي از حراست سازمان
	2-2-1-6-  دارا بودن حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي

	2-2-2- شرايط تخصصی هيئت مديره و مديرعامل
	2-2-3- حداقل 5 سال سابقه فعالیت در صنعت حمل و نقل هوايي و يا 10 سال در مشاغل تخصصي و مرتبط صنعت(به تشخيص كميته هوانوردي) برای دو سوم اعضای هیئت مدیره
	2-2-4- حداقل 5 سال سابقه فعالیت در مشاغل مدیریتی در صنعت هوانوردی برای مدیرعامل
	تبصره 2: دارا بودن مدرک دکتری و کارشناسی ارشد در رشته های مرتبط به ترتیب به عنوان دو و یک سال سابقه فعالیت محسوب می گردد.

	2-2-5- احراز صلاحیت علمی و تخصصی بر اساس مفاد بند 2-3- این شيوه نامه
	2-2-6- تسلط به يكي از زبان هاي رسمي ايكائو (ترجيحاً زبان انگليسي) برای مدیرعامل
	تبصره 3: مديرعامل شركت هواپيمايي بالاترين مقام مسئول و پاسخگو به سازمان هواپيمايي كشوري در رعايت مقررات، قوانين و شيوه نامهها در خصوص عمليات ايمن و امن هوانوردي است.
	تبصره 4: پاسخگويي مدير عامل رافع مسؤليتهاي ساير افراد ذيربط از شركت هواپيمايي از جمله معاونان فني و عملياتي و هيئت مديره نيست.
	تبصره 5: مسئوليت مدير عامل و معاونان فني و عمليات شركت در رعايت قوانين، مقررات و شيوه نامههاي ايمن و امن قابل انتقال به غير نيست.


	2-3- ترتیب رسیدگی و تأیید یا رد صلاحیت حرفه ای هیئت مدیره و مدیرعامل
	2-3-1- منظور از صلاحیت حرفه ای هیئت مدیره و مدیرعامل، احراز شرایط مندرج در ماده 2-2 این شيوه نامه است.
	2-3-2- صلاحیت حرفه ای هر یک از اشخاص حقیقی پیشنهادی برای تصدی مسئولیت مدیریت عامل و یا عضویت در هیئت مدیره، باید قبل از انتصاب به سمت های مورد نظر و قبل از دريافت  موافقتنامه اصولي   ميبايست به تایید برسد. صلاحیت حرفه ای این اشخاص از طریق بررسی سوابق...
	2-3-3- برای بررسی صلاحیت حرفه ای اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل، کمیته ای با عنوان "کمیته احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت های هواپیمایی" مشتمل بر اعضای کمیته هوانوردی و یا نمایندگان آنها تشکیل می شود و تصمیمات آن پس از تصوی...
	2-3-4-  کمیته هوانوردي می تواند از صاحب نظران صنعت هوانوردی و اشخاص مطلع برای حضور در جلسات دعوت به عمل آورد.
	2-3-5- جلسات کمیته هوانوردي با حضور اکثریت اعضاء رسمیت داشته و تصمیمات متخذه در اين مورد با حصول دو سوم آرای حاضران در جلسه معتبر خواهد بود.
	2-3-6- مشخصات اشخاص پیشنهادی جهت تصدی سمت مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره، باید در قالب فرم 1 ضمیمه (ج) به انضمام مدارک و مستندات مندرج در ضمیمه (و)، ، برای دبیرخانه ارسال گردد. دبيرخانه موظف است در صورت ناقص بودن فرم ها، مدارک یا اطلاعات، موضوع را حداکثر ...
	2-3-7- دبیر کمیته هوانوردي باید مدارک مربوط به صلاحیت عمومی (موضوع 2-1- این شيوه نامه) را بررسی و نسبت به رد یا تأیید صلاحیت عمومی شخص پیشنهادی تصمیم گیری کند.
	2-3-8- پس از بررسی سوابق تجربی و تحصیلی، کمیته هوانوردي می تواند برای ارزیابی صلاحیت حرفهاي، از آزمون های حرفه ای یا مصاحبه شفاهی یا ترکیبی از این دو روش استفاده نماید. در هر حال شیوة تعیین صلاحیت حرفهاي باید به تصویب کمیته برسد. حوزه های مورد ارزیا...
	2-3-8- پس از بررسی سوابق تجربی و تحصیلی، کمیته هوانوردي می تواند برای ارزیابی صلاحیت حرفهاي، از آزمون های حرفه ای یا مصاحبه شفاهی یا ترکیبی از این دو روش استفاده نماید. در هر حال شیوة تعیین صلاحیت حرفهاي باید به تصویب کمیته برسد. حوزه های مورد ارزیا...
	2-3-8- پس از بررسی سوابق تجربی و تحصیلی، کمیته هوانوردي می تواند برای ارزیابی صلاحیت حرفهاي، از آزمون های حرفه ای یا مصاحبه شفاهی یا ترکیبی از این دو روش استفاده نماید. در هر حال شیوة تعیین صلاحیت حرفهاي باید به تصویب کمیته برسد. حوزه های مورد ارزیا...
	2-3-9- در صورتی که طبق نظر کمیته هوانوردي برای تایید صلاحیت حرفه ای، انجام آزمون و یا مصاحبه با داوطلب ضروری باشد، دبیرخانه حداقل یک هفته قبل، تاریخ، ساعت و محل را از طریق ارسال دعوت نامه برای متقاضی و شخص پیشنهادی اعلام می نماید. در صورتی که به تشخیص...
	2-3-10- در صورتی که شخص پیشنهادی براساس این شيوه نامه شرایط تخصصی لازم را برای تصدی سمت پیشنهادی نداشته باشد، کمیته هوانوردي می تواند به منظور جلوگیری از توقف ادامه فعالیت شرکت هواپیمایی، تصدی سمت مورد درخواست توسط داوطلب را به طور موقت و حداکثر به مد...
	2-3-11- کمیته هوانوردي ظرف یک هفته پس از تاریخ تشکیل جلسه نظر خود را در مورد صلاحیت حرفه ای اشخاص پیشنهادی اعلام می نماید. در صورتی که صلاحیت حرفه ای اشخاص مورد نظر از سوی کمیته هوانوردي مورد تأیید قرار گیرد، دبیرخانه پس از تصویب موضوع در کمیته هوانور...
	2-3-12- اطلاعاتی که به موجب این شيوه نامه و به منظور اجرای وظایف، در اختیار اعضای کمیته هوانوردي یا هر یک از کارکنان سازمان قرار می گیرد، محرمانه تلقی شده و جز در موارد تعیین شده توسط هیئت مدیره سازمان، یا مقررات، نباید اظهار گردد.
	2-3-13- در صورتی که صلاحیت حرفه ای شخص پیشنهادی رد یا از دستور خارج شود، بررسی مجدد تقاضا پس از گذشت حداقل 3 ماه صورت می گیرد.
	2-3-14- از تاریخ تصویب این شيوه نامه، کلیه شرکت های هواپیمایی فعال و متقاضي فعاليت موظف اند حداکثر ظرف یک ماه ضمن معرفی اعضای حقیقی هیئت مدیره، نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره، و مدیرعامل به سازمان، جهت اخذ تأییدیه صلاحیت حرفه ای مدیرعامل و اعضای هیئ...
	تبصره 6: اشخاصی که در تاریخ تصویب این شيوه نامه به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت هواپیمایی فعالیت دارند، باید ظرف یک ماه از تصویب این شيوه نامه تقاضای تأییدیه صلاحیت حرفه ای به سازمان ارائه نمایند.

	2-3-15- در صورتی که صلاحیت حرفه ای اکثریت اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل شرکت هواپیمایی فعال توسط کمیته رد یا به دلیل عدم درخواست متقاضی، بررسی نشده باشد، متقاضی باید ظرف حداکثر 10 روز، اشخاص جایگزین را معرفی نماید.
	2-3-16- از تاریخ تصویب این شيوه نامه، کلیه شرکت های هواپیمایی فعال و متقاضي فعاليت موظف اند برای تمدید، ارتقای پروانه بهره برداری و یا دریافت پروانه بهره برداری جدید، اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل را جهت اخذ تأییدیه صلاحیت حرفه ای به سازمان معرفی نمایند.
	تبصره 7: در صورتی که صلاحیت حرفه ای شخص پیشنهادی قبلاً به تایید کمیته هوانوردي رسیده باشد، کمیته می تواند صرفاً با بررسی صلاحیت عمومی، صلاحیت حرفه ای وی را مجدداً تایید کند.

	2-3-17- بنا بر تشخیص کمیته هوانوردي و با توجه به نوع پروانه بهره برداری مورد درخواست متقاضی، انتصاب اعضای هیئت مدیره در صورت تایید صلاحیت عمومی ، برای حداکثر کمتر از نیمی از تعداد اعضای هیئت مدیره بلامانع می باشد و برای تعداد مذکور اخذ «تأییدیه صلاحیت...
	2-3-18- شخص حقیقی که دوره ماموریت وی به عنوان عضو هیئت مدیره یا مدیرعامل شرکت هواپیمایی به پایان رسیده و ظرف یک ماه مجدداً در سمت خود ابقاء نشده یا شخص دیگری به عنوان جایگزین وی تعیین نشده باشد، باید موضوع را کتباً به سازمان اطلاع دهد.
	2-3-19- در صورتي كه مديرعامل و اعضای هیئت مدیره شركت هر يك از شرايط مندرج در اين شيوه نامه را از دست بدهد يا به واسطه اتخاذ تصميم مقامات مسئول شركت تغيير، يا فوت كند و يا محجور شود يا به مجازات قطعی مستلزم محروميت از حقوق اجتماعي محكوم شود، لازم است ب...
	2-3-20- در صورت عدم رعایت بندهای این شيوه نامه در خصوص احراز صلاحیت حرفه ای مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره، موضوع پس از بررسی در کمیته هوانوردی به شورای عالی هواپیمایی ارجاع می شود. در صورتیکه شورایعالی هواپیمایی تخلف از شيوه نامه را احراز نماید، سازمان ...
	2-3-20-1-  اخطار کتبی بدون درج در پرونده؛
	2-3-20-2-  اخطار کتبی با درج در پروند؛
	2-3-20-3-  تعلیق پروانه بهره برداری به مدت محدود؛
	2-3-20-4-  تعلیق پروانه بهره برداری به مدت نامحدود(لغو پروانه  بهرهبرداری)

	2-3-21- در صورت حصول شرایط ذیل، کمیته هوانوردي می تواند اقدام به سلب صلاحیت حرفه ای اشخاص دارای تأییدیه نماید:
	2-3-21-1-  الف- تخلف از قوانین و مقررات که منجر به صدور حکم قطعی از مراجع قانونی گردد.
	2-3-21-2-  ب- ارائه اطلاعات نادرست و یا کتمان برخی اطلاعات اثرگذار در تصمیم گیری.
	2-3-21-3-  ج- فقدان هر یک از شرایط عمومی مقرر در این شيوه نامه.
	تبصره 8: پایان دوره تصدی سمت اشخاص دارای تاییدیه و عدم صدور تأییدیه مجدد از سوی سازمان، به منزله انقضای تاییدیه صلاحیت حرفه ای آنان تلقی می گردد.


	2-3-22- در صورت وقوع موارد موضوع بند 2-3-21- کمیته هوانوردي ظرف یک هفته پس از تاریخ تشکیل جلسه و دعوت از شخص معرفی شده، نظر خود را در مورد صلاحیت حرفه ای شخص مورد نظر اعلام می نماید. در صورتی که صلاحیت شخص مذکور از سوی کمیته سلب گردد، دبیرخانه پس از ...

	2-4- طرح توجيه فني و اقتصادي كسب و كار
	2-4-1- طرح توجيه فني، اقتصادي و عملياتي متقاضي ميبايست شامل موارد ذيل باشد:
	2-4-1-1-  اطلاعات كاملي از ظرفيتها و توانمنديهاي شركت در ارايه خدمات مورد تقاضا.
	2-4-1-2-  براساس استدلالهاي منطقي و قابل اثبات در زمينه تأسيس شركت حمل و نقل هوايي بازرگاني براي يك و يا مجموعه اي از سرويسهاي عملياتي مسافر، بار، پست و يا تركيبي از آنها در سطوح داخلي و بينالمللي (با ماهيت برنامهاي) و چارتري (صرفاً انجام پروازهاي...
	2-4-1-3-  اهداف و برنامههاي بلند مدت، ميان مدت و كوتاه مدت در چارچوب سرويسهاي عملياتي فوق.
	2-4-1-4-  ساختار سازماني شركت هواپيمايي، اعضاء هيئت مديره، سهامداران، موسسين و ساير اطلاعات ساختاري.
	2-4-1-5-  تحليل بازار و نيز تحليل دقيق فرصتها و چشمانداز شركت
	2-4-1-6-  محاسبات و توجيه  اقتصادي طرح "شامل سرمايه در گردش، سرمايه ثابت، هزينهها، درآمدها و داراييها و ... (طبق فرمت ضميمه 6  شيوه نامه 3040 سازمان)


	2-5- اساسنامه شرکت
	2-5-1- نکات ذیل باید در اساسنامه پیشنهادی شرکت هواپیمایی ملحوظ شده باشد:
	2-5-1-1-  موضوع فعالیت صرفاً در قالب وظایف مرتبط با شرکت های هواپیمایی و در چارچوب مفاد این شيوه نامه تعیین شود.
	2-5-1-2-  رعایت مفاد قانون تجارت، تمامي قوانين و مقررات موضوعه ايكائو، قانون هواپيمايي كشوري، بخشنامهها، شيوه نامهها و آئيننامه مرجع سازمان هواپيمايي كشوري و مصوبات شوراي عالي هواپيمايي كشوري در تنظیم اساسنامه الزامی است.
	2-5-1-3-  رعایت مفاد این شيوه نامه در خصوص نحوه تعیین مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره در تنظیم اساسنامه پیشنهادی الزامی است.
	2-5-1-4-  رعایت مفاد این شيوه نامه در خصوص كفايت مالي شركتها به تفكيك انواع مختلف پروانه بهرهبرداري طبق جدول پيوست ب اين شيوه نامه در تنظیم اساسنامه پیشنهادی الزامی است.


	2-6- شرایط فنی،عملیاتی و بازرگاني و امنیتی
	2-6-1- متقاضی ملزم به تامین و رعایت  الزامات فني ، عملياتي و بازرگاني و  امنيتي ميباشد كه از طرف واحدهای تخصصی مربوطه سازمان  مي گردد.


	3- فرآيند صدور موافقتنامه اصولي
	3-1- فرایند صدور موافقتنامه اصولی طی مراحل ذیل می باشد:
	3-1-1- ارايه درخواست اوليه به دبيرخانه و اخذ شماره پرونده.
	3-1-2- جهت جلوگيري از اتلاف وقت و به منظور حصول اطمينان از اين كه متقاضي كاملا از مراحل مورد نياز براي دريافت پروانه بهره برداري آگاهي يافته است، دبيرخانه با دعوت از متقاضي و با تشكيل كارگروه توجيه مراحل اقدام ، فرآيندهاي موجود و اسناد و مدارك مورد ني...
	3-1-3- در صورت درخواست ادامه فرآيند، متقاضي فرم شماره 1 ضمايم شيوه نامه 3040 سازمان را تكميل ميكند.
	3-1-4- متقاضي در زمان مشخص شده مستندات مورد نياز جهت تكميل تقاضا را به دبيرخانه ارايه خواهد نمود. اين مستندات شامل فرم درخواست (فرم شماره 1ضميمه 4   شيوه نامه 3040 سازمان)، مدارك احراز صلاحيت عمومي، مدارک احراز صلاحیت حرفه ای هیئت مدیره و مدیرعامل، 5 ...
	3-1-5- با توجه به الزام ماده 17 قانون هواپيمايي كشوري در بررسي انطباق تقاضا با مصالح كشور و احتياجات جامعه و استانداردهای مرجع، مستندات دريافتي توسط دبيرخانه حسب موضوع به بخشهاي تخصصي سازمان جهت بررسي و اعلام نظر ارجاع خواهد شد.
	3-1-6- پس از اتمام بررسي بخشهاي تخصصي سازمان و بررسي مستندات (و در صورت لزوم برگزاري جلسه با متقاضي)، صلاحيت عمومي و تخصصي متقاضي، در ارتباط با نوع پروانه بهرهبرداري  مورد درخواست متقاضي با توجه به ظرفيتها و زيرساختهاي وي در جلسه كميته هوانوردي ساز...
	3-1-7- در صورت تصويب شورايعالي هواپيمايي، شركت هواپيمايي با رعايت تشريفات مذكور در اين شيوه نامه(از جمله كفايت مالي) لوح موافقتنامه اصولي را از سازمان دريافت خواهد نمود. در صورت عدم تصويب شورا، مراتب به كميته هوانوردي سازمان جهت طي نمودن فرايند اصلاح ...
	3-1-8- موافقتنامه اصولي بنا به درخواست متقاضي وبا تشخيص سازمان  فقط براي يك بار تمديد ميگردد.
	3-1-9- موافقتنامه اصولي صادره صرفاً براي ورود به فرايند صدور پروانه بهرهبرداري اعتبار داشته و فاقد هرگونه ارزش ديگري است و غير قابل واگذاري به غير ميباشد.


	4- شرايط و فرآيند صدور پروانه بهره برداري
	4-1- فرایند صدور پروانه بهره برداری شامل مراحل ذیل می باشد:
	4-1-1- متقاضي پس از اخذ موافقتنامه اصولي، امكانات و شرايط مورد نياز جهت اخذ تاييديههاي صلاحيت بازرگاني و فني و عملياتي و امنیتی طبق ضوابط و معيارهاي تعريف شده توسط سازمان را براي هر سه تاييديه فراهم نموده و به سازمان ارائه ميدهد.
	4-1-2- سازمان با لحاظ كردن شاخص كفايت مالي، طرح توجيهي، نظامنامههاي فني و عملياتي و امنيتي الزامات و استانداردهاي موردنياز جهت اخذ تاييديههاي بازرگاني و فني، عملياتي و امنیتی چنانچه متقاضي را واجد شرايط تشخيص دهند مراتب را جهت صدور اين سه تاييديه به...
	4-1-3- چنانچه شركت بتواند در دوره آزمايشي يك ساله تمامي الزامات و استانداردهاي فني، عملياتي، امنیتی و بازرگاني را رعايت كند مراتب جهت صدور پروانه بهرهبرداري سه ساله در شورايعالي هواپيمايي مطرح خواهد شد. ولي درصورتيكه شركت به هر دليلي يكي از شرايط احر...
	4-1-4- در پايان دوره سه ساله، عملكرد شركت هواپیمایی جهت صدور پروانه دائم به شورايعالي هواپیمایی گزارش ميشود.
	4-1-5- پروانه صادره دربردارنده موارد زير است:
	4-1-5-1-  مشخصات ارائه دهنده خدمات (نام و آدرس)
	4-1-5-2-  مشخصات نوع خدمات و محدوده فعاليت
	4-1-5-3-  تاريخ صدور اولين پروانه
	4-1-5-4-  شرايط صدور پروانه، ازجمله حق سازمان درانجام مميزي از فعاليت هاي ارائه دهنده و ابطال يا تعليق پروانه صادره با تصويب شورايعالي هواپيمايي

	4-1-6- پروانه بهرهبرداري به امضاي رئيس سازمان صادر ميگردد.
	4-1-7- سازمان با انجام مميزی و يا از طريق دريافت گزارش از خدمات ارائه شده، بر فعاليت ارائه دهندگان خدمات نظارت میكند.
	تبصره 9: ضوابط بازرسی و اقدامات مقتضی در برخورد با نواقص و معايب مشاهده شده در شيوه نامههای مربوطه كه توسط سازمان ارائه ميگردند تعيين میشود.

	4-1-8- درصورت ابطال پروانه، شركت هواپیمایی موظف است حداكثر ظرف مدت 10 روز از تاريخ ابلاغ ابطال، پروانه صادره را به سازمان مسترد كند.
	4-1-9- هرگونه تغييری در نوع خدمات يا نظامنامه تخصصي توسط شركت هواپیمایی مستلزم درخواست صدور پروانه بهرهبرداري جديد است. اين درخواست توسط بخشهای تخصصي سازمان مورد بررسی و اقدام قرار خواهد گرفت. پروانه جديد پس از تصويب شورايعالي هواپيمايي توسط سازمان...
	4-1-10- شركت هواپیمایی، به لحاظ حقوقي در قبال ارائه خدمات ايمن، امن، كارآمد و مداوم مسئول است.
	4-1-11- شركت هواپيمايي موظف است پايگاه عملياتي، خدماتي و تسهيلاتي خود را در فرودگاهها و مكانهايي كه مورد تأييد سازمان باشد ايجاد نمايند.
	4-1-12- شركت هواپيمايي موظف است تا قبل از هرگونه فعاليت بازرگاني نسبت به اخذ گواهينامه خلبانان،كادر پروازي، كادر فني و ناوگان و تجهيزات ايمني خود از سازمان اقدام و برابر ضوابط قانوني و استانداردهاي مرجع به موقع نسبت به تمديد و تجديد آنها اقدام نمايد.


	5- ساير
	5-1-1- متقاضيان تأسيس و فعاليت شركتهاي هواپيمايي موظفند كليه قوانين و مقررات جاري كشور را رعايت نمايند. در غير اين صورت باآنها مطابق با مواد 16 الي 18 قانون سازمان هواپيمايي كشوري رفتار خواهد شد.
	5-1-2- شركتهاي هواپيمايي موظف هستند مطابق با استانداردهاي ايكائو شرايط و تسهيلات لازم را جهت انجام مميزي ها و بازرسي هاي لازم توسط عوامل سازمان يا كارشناسان منتخب سازمان فراهم نمايند.
	5-1-3- شركتهاي هواپيمايي موظف هستند هرگونه تغيير در اساسنامه شركت، مديرعامل، اعضای هیئت مدیره، مديران موثر در ايمني شركت و ساير شرايط اعلام شده اوليه خود را قبل از هر اقدامي به اطلاع و تاييد سازمان برسانند.
	5-1-4- منابع حقوقي و مقررات مرجع در این شيوه نامه عبارتند از:
	5-1-4-1-  قانون هواپيمايي كشوري
	5-1-4-2-  تمامي قوانين و مقررات موضوعه ايكائو
	5-1-4-3-  بخشنامهها، شيوه نامهها و آئيننامه مرجع سازمان هواپيمايي كشوري
	5-1-4-4-  مصوبات شوراي عالي هواپيمايي كشوري

	5-1-5- شرکتهای هواپیمایی فعال ملزم به تطبیق خود با ضوابط و شرایط ذکر شده در این شيوه نامه هستند.
	5-1-6- هرگونه اختلاف در تفسير هر كدام از مفاد اين شيوه نامه  با ارجاع به مرجع تصويب آن(شورايعالي هواپيمايي كشوري) رفع خواهد شد.
	پيوست الف: كفايت مالي
	پيوست ب: ميزان ارزش ويژه به تفكيك انواع مختلف پروانه بهره برداري
	پيوست ج: حداقل تعداد ناوگان مورد نياز به تفكيك پروانههاي بهرهبرداري مختلف
	پيوست د: گردش كار صدور مجوز تاسيس و عمليات شركتهاي هواپيمايي
	پيوست ه: فرم مشخصات مدیران و مدارک و مستندات مورد نیاز
	پييوست و: مدارک و مستنداتی مورد نیاز برای احراز صلاحیت حرفه ای شخص پیشنهادی برای تصدی سمت مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره شرکت هواپیمایی


