
 (Medical) پزشکی تست

 :مقدمه

  شما اختصاصی سؤاالت  تمام جوابگوي قطعاً شود،  می مطرح ضميمه  این در که هایی  ییراهنما و ها توصيه

  توصيه رو  این از است. پزشکی صالحيت  ارزیابی با ارتباط در  اشاراتی بلکه   .  نيست  پروازي پزشکی امور در

  هواپيمائی سازمان  پزشکی مرکز از باشد  يشتريب   آشنائی به  تمایل  صورتيکه در را خود  سؤاالت  که  شود می

 ( 91022144 فرمائيد.)تلفن استفسار کشوري

 تذکرات  مهم:

  نظر اعالم  مربوطه اجرائی  دستتتتورالعمل اي و  المللی  بين  استتتتانداردهاي  با مقرراتی تطبيق الزام  به  نظر -الف

  پزشتتکی  مرکز  ع ده  به هوائی  طب معاینات  مشتتمو  متقاضتتيان  روانی  جستتمی  صتتالحيت با  رابطه  در  ن ائی

 .باشد  می سازمان  هوائی

  داخلی   مقررات  و ICAO هتاي  نتامته  آئين  ،6  بخش  (1)  انکس  در  صتتتراحتت  عتدم  دليتل  بته  کته  مواردي  در  -ب

  پرونده   نمود،  معلوم  پزشتکی نظر  از فرد اختيارات یا و پروازي  وضت   تعيين براي  حلی  راه نتوان (N.C) کشتور

  مدیر رؤیت  از پس  شتورا رأي  گردد.  می احاله  ستازمان هوائی  پزشتکی  عالی شتوراي  به  جانب  ره از  شتده  تکميل

 .شود  می  گذاشته اجرا  به و  رسيده پرواز  استاندارد معاونت  تائيد   به پرواز  سالمت  با مغایرت  عدم و دفتر کل

  معاینه   پزشک  شکی،پز  استانداردهاي  با  همخوانی  عدم  و  نواقص  بعضی  وجود  با  که  شود  می  مشاهده  بعضاً  -ج

  به   منجر  تواند  می  پزشکی   شوراي  در  طرح  از  پس  موضوع   که   نموده  پزشکی   صالحيت  صدور  به   اقدام  کننده

 .است داده دخالت  گيري تصميم این در را  زیر  مسائل قطعاً گردد (Waiver) پزشکی ارفاق تصویب

 

 .انداخت  نخواهد   بخطر را پرواز  سالمت متقاضی  در  موجود نقص (1

 .شد  نخواهد   تشدید  پرواز اثر  در متقاضی  در  موجود صنق (2

 .است  داشته پرواز به کافی اشتياق گواهينامه  صدور متقاضی (3

 .است  شده  صادر  وظيفه  نوع محدودیت  نياز  صورت  در و  نارسائی قيد  با مربوط گواهينامه (4

 اي   حرفه  باالي  تجربه و  کارائی از  باید  شتتتانل  فرد و  بوده مطرح  فرد تخصتتتص  به نيتاز  شتتتانلين مورد  در(5

 .باشد   برخوردارد



  داده  توضتي   ذیالً که  معين فواصتل  در آن ا  تکرار و  گواهينامه  صتدور هنگام  در  پزشتکی  آزمایشتات و معاینات

 و   ذهنی  جستمی،  ستالمتی  عدم از  هوانوردي بخشت اي  در پروازي  خدمه  نگ داشتتن دور متضتمن  شتد   خواهد 

 .است  روانی

 :شود می بندي  تقسيم زیر ترتيب  به و (CLASS) گروه چ ار در گواهينامه صدور  متقاضيان زشکیپ ارزیابی

  I) (CLASS :1 گروه -الف

 یتا   هليکوپتر  از اعم  ) ATPL و CPL خلبتانی  هتاي  گواهينتامته  تمتدیتد  یتا  گواهينتامته دریتافتت متقتاضتتتيتان  ج تت

  .(F.E)پرواز  م ندسين و  هوائی ناوبري ، هواپيما(

  2II): (CLASS گروه -ب

 و  CPL و هواپيما( یا و  )هليکوپتر PPL خلبانی هاي  گواهينامه  تمدید  یا  گواهينامه  دریافت  متقاضتتيان ج ت

  .(F.B.L)آزاد بالون  خلبان

  3III): (CLASS گروه -ج

  .(ATC)پرواز مراقبت کنترلرهاي هاي گواهينامه  تمدید  یا گواهينامه دریافت متقاضيان ج ت

  Class): (Specialمخصوص گروه -د

- اویونيک  –  تایپ(  و  )پایه  هواپيما  بدنه  و  موتور  هاي  گواهينامه  تمدید   یا  گواهينامه   دریافت  متقاضيان  ج ت

 هاي  فرودگاه  زمينی  ایمنی  -هوانوردي  هاي  ایستگاه  اپراتور-هواپيمائی  الکترونيک   زمينی  تج يزات-دیسپچر

 .هواپيمائی هاي شرکت GPU و مسافر حمل  رسانی،  سوخت ماشين اي رانندگان و مي مانداران -کشور

  از فقط مينمایند  INSTRUMENT-PPL گواهينامه  صتدور  تقاضتاي  که PPL گواهينامه  دارندگان :1 تبصرره

 .گيرند  می قرار  1  کالس  در  شنوائی  ارزیابی  جنبه

CLASS)    2  گروه  در  پزشکی  صالحيت  کسب  ج ت PILOT) (STUDENT خلبانی  دانشجویان  :2  تبصره

 II)براي  و  یکبار   سا  2  هر  سا    چ ل زیر  سنين  براي مذکور   خلبانی  گواهينامه  دریافت  زمان  تا و  شده  ارزیابی  

 .گردد تائيد  آن ا  پزشکی صالحيت ميبایست و تکرار  پزشکی معاینات کليه یکبار  سا   یک هر باالتر  سنين

  نظر   از  باید  کننده  معاینه  هوائی   پزشک  توسط  پزشکی  ارزیابی  گروه اي  از  یک  هر   در  متقاضی   هر  :3 تبصره

 اي  پرسشنامه  ابتدا  در  متقاضی  ارزیابی  این  در  گيرد.  قرار  بررسی  مورد  ارثی  و  فاميلی  سوابق  و  پزشکی  مسائل

  خاطر   باشد.   می  اش   نواده خا  و   خود  پزشکی   سوابق  از  جامعی   اطالعات  حاوي  که  نماید  می  امضا  و  تکميل   را

  مدیر   به  کننده  معاینه  پزشک  توسط  شود  داده  متقاضی  طرف  از  که  واق   نير  پاسخ  گونه  هر  که  ميگردد  نشان



  است   موظف  نيز  کننده  معاینه  هوائی  پزشک  ضمناً  گردد.  اخذ   مقتضی  تصميمات  تا  شده  گزارش  دفتر  کل

  منعکس  پزشکی امور و امتحانات  ها، گواهينامه فترد کل مدیر به را متقاضی معاینات در م م و مش ود معایب

 .نماید 

  دفتر  به DAME سوي از  (5-59  )فرم  پرواز قط  اعالم  فرم  از نسخه  سه   تکميل  با فرد  پزشکی صالحيت  عدم 

 .یابد  می  انعکاس پزشکی امور و امتحانات  ها، گواهينامه

  تردد  پرواز خطوط در نوعی  به و داشته دخالت پروازها سازي آماده و اندازي راه  در که کسانی کليه :4  تبصره

 نگ داري  و  تعمير  متخصصين  از  اعم  فنی  پرسنل  شامل   نيستند   درگير  هواپيما  هدایت  در  مستقالً  ولی  دارند 

 -هواپيما  الکترونيک  زمينی  تج يزات  متخصصين  –  ها  دیسپچر maintenance) (A/C – هواپيما

  - رسانی  سوخت  رانندگان  -کشور  هاي  فرودگاه  زمينی  ایمنی  پرسنل  -هوانوردي  هاي  ایستگاه  اپراتورهاي

  توسط  class) (Special مخصوص   کالس  در  GPU و  مسافر  و   بار  حمل  به   مربوط   نقليه   وسایل   رانندگان

  ارزیابی   دستورالعمل  مفاد  برابر (AMC) سازمان  هوائی  طب  معاینات  مرکز  یا  و  شرکت ا  شده  تائيد   پزشکی  مراکز

 فواصل  راهنماي  جدو   بود.  خواهد   یکبار  سا   3  هر  حداقل  آنان  پزشکی  صالحيت  تمدید   زمان  مدت  و  شده

  .است  گردیده درج  1- 8 صفحه در افراد این هاي گواهينامه تمدید ج ت  الزم

  معاینات  مرکز یا و  هواپيمائی   ايشترکت  پزشتکی  مراکز  توستط  هواپيمائی  هاي  شترکت مي مانداران  :5  تبصرره

  پزشتکی   ارزیابی class) (Special مخصتوص  کالس  در  دستتورالعمل  مفاد  برابر (AMC) ستازمان هوائی  طب

  بررستی   آنکه  ضتمن  گردد.  می  تعيين یکبار ستا   هر  حداقل آنان  پزشتکی  صتالحيت  تمدید  زمان  مدت و  شتده

 پرواز  در ناگ انی  ناتوانی  آورنده  بوجود  بيمتاری اي  گونه هر  وجود  عدم  مؤید   باید  کلينيکی  پارا و کلينيکی هاي

 incapacitation) (Suddenانگلی و ریوي  ،  پوستتی از  اعم  قارچی عفونی، واگيردار بيماری اي  به  ابتالء و  

 .باشد 

  بندي  تقستيم گروه زیر  پنج  به  ذینف   افراد تخصتص  به  توجه با class) (Special مخصتوص گروه :6 تبصرره

 :شود می

  A" class Special"تایپ( و )پایه  بدنه و موتور گواهينامه دارندگان ج ت

  C" class Special"هواپيمائی شرکت اي  مي مانداران به مربوط

  D" class Special"هوانوردي هاي ایستگاه اپراتور و دیسپچر گواهينامه دارندگان ج ت

  class"E" Specialهواپيمائی الکترونيک زمينی تج يزات و اویونيک گواهينامه دارندگان ج ت

  بار حمل  ، هواپيما رسانی  سوخت نقليه وسایل رانندگان  و کشور هاي فرودگاه زمينی  ایمنی پرسنل به مربوط

  class"F" Special GPUو مسافر و



 پزشکی  ارزيابی جهت الزم عمومی موارد

 :گيرد می قرار  بررسی  مورد زیر جوانب از  پزشکی معاینه یک  در گواهينامه دریافت متقاضی فرد

 جسمی -1

 روانی -2

 شنوایی -3

 دارند.(  مستمر کاربرد هوانوردي در که ضروري )رنگ اي رنگ ا صحي    درک  و ينائیب-4

 :باشد  زیر  موارد از  عاري باید   روانی  و جسمی معاینات در متقاضی

 اکتسابی  یا مادرزادي ناهنجاري  گونه هر -الف

 مزمن یا و حاد  مخفی، فعا ، افتادگی کار از  گونه هر -ب

 بياندازد   مخاطره هب  را پرواز سالمت که  شده متقاضی عملی ناتوانی از درجاتی  موجب که مواردي گونه هر -ج

 باشد  ضروري متقاضی براي آن مداوم استفاده که دارو  دائمی  مصرف گونه هر -ه

 .روانگردان داروهاي و مخدر مواد به اعتياد گونه هر -و

  انجام  توانائی ناگ انی  بطور  شتتتود  باعث که  ببرد  رنج  ناتوانی یا بيماري هيچگونه  از  نباید  متقاضتتتی  کلی  بطور

  از یک هر  از  بالينی  تشتخيص یا  پزشتکی  تاریخچه  نباید  لذا  بدهد،  دستت از را  خود  گواهينامه  در  مندرج  وظایف

 .باشد   داشته را  زیر موارد

 پریشی  روان  یا سایکوز- 1

 شخصيتی  اختالالت - 2

 تشنج  گونه  هر یا صرع  بيماري- 3

 مخدر  مواد یا الکل به اعتياد- 4

 گفتاري اختالالت  گونه هر و زبان لکنت- 5

 اکتسابی(  و  )مادرزادي مزمن و  حاد تنفسی و قلبی  بيماري  گونه هر- 6

 سرگيجه   و مکرر یا شدید  سردردهاي- 7

 مکرر  و مقاوم مسافرت، بيماري به ابتالء- 8



 نشده   توجيه هاي بي وشی   سابقه- 9

  موارد گونه هر  از عاري و داده  انجام را ادرار کامل و  خون  آزمایشتات کليه  ميبایستتی  گواهينامه  اخذ  متقاضتی

 یا  ادیومتري ستتينه، قفستته رادیوگرافی  قلب، نوار  مغز، نوار  انجام همينطور  باشتتد.  پاتوبيولوژیک و  طبيعی نير

  تشتخيص و  تفکيک  قدرت و  دید  ميدان ،  تيزبينی شتامل  پزشتکی  چشتم  کامل  آزمایشتات و  ستنجی  شتنوائی

  پزشکی   صالحيت که  باشد   وضعيتی کننده مشخص  باید   پزشکی  آزمایشات  امکان  حد   در و  بوده ضروري رنگ ا

 .نماید  تضمين  را متقاضی

  کشتتوري هواپيمائی ستتازمان  طرف  از  دهشتت   تعيين استتتانداردهاي  محدوده  در وزن و  قد   نظر از  باید  متقاضتتی

  هر )مصترف  باشتد.  مربوطه  ستن استاس  بر  طبيعی  محدوده  در  باید   گواهينامه  دریافت متقاضتی خون  فشتار  باشتد.

  مغایرت  گواهينامه  دریافت  امتياز  با ستازمان هوائی  پزشتکی شتوراي مجوز  بدون  خون فشتار  ضتد  داروي  گونه

  مناستب  پزشتک نظر از  ميبایستتی  متقاضتی  )ستایکوموتور( روانی  حرکتی  ستيستتم  توانائی و  هوشتی  ضتریب  دارد(

  نظر با  لزوم  صتورت  در و  بوده  ضتروري  شتنوائی آزمون اي انجام  شتنوائی،  ستيستتم معاینات  در  گردد.  ارزیابی

  بروز  در  زیر خطرزاي عوامل  آنجائيکه از  شتد.  خواهد   اخذ  نيز  تکميلی  آزمایشتات  کننده معاینه  هوائی  پزشتک

  که مينمائيم  جلب  م م  این  به  را  گرامی متقاضتيان نظر  لذا  ميشتوند،  واق   مؤثر  کننده ناتوان  بيماری اي  برخی

  به  نستبت  را  پزشتک  پزشتکی، معاینه اولين  در  شتده ذکر  فاکتورهاي  ریستک از یک  هر ستابقه  داشتتن  صتورت  در

 .سازند   آگاه آن ا

 عروقی  قلبی بيماري  گونه هر از  مثبت فاميلی سابقه- 

 خون  ارفش بودن باال- 

 خون  چربي اي  بودن باال- 

 قندي دیابت به  ابتال- 

 سيگار  مصرف سابقه- 

 خون  اوره بودن باال  و بالينی  نقرس به  ابتال- 

 خاص  داروهاي  مصرف به  دائمی وابستگی و مخدر  مواد به اعتياد- 

 وزن ازدیاد- 

 :که  گردد می  ارزیابی قبو  قابل  صورتی در گواهينامه  اخذ  متقاضی  کلی  بطور

 بيماری اي  از  عالئمی هيچگونه مغز نوار و قلب نوار سينه، قفسه عکس ، کلينيکی پارا  و  کلينيکی  معاینات  الف:

 .ندهد   نشان را  روانی و  جسمی م م



 .باشد   طبيعی  محدوده  در  رنگ  تشخيص و  بينائی شنوائی کامل  معاینات  ب:

 .باشد   نداشته  مسافرت  بيماري و مکرر و  شدید   سردردهاي و سرگيجه  تشنج، از اي  سابقه هيچگونه  ج:

 .باشد   نشده ذکر  طبيعی نير یافته  سينوس ا و  دندان و دهان معاینات  در  د:

 

 گواهينامه تمديد يا تبديل بمنظور پزشکی راهنماي

  صتدور  با  رابطه  در  شتده ذکر موارد  مشتابه ها گواهينامه  تمدید  ب نگام  پزشتکی  ارزیابی  در  الزم  عمومی شترایط

 .ميباشد  گواهينامه

  خواهد  انجام DAME پزشتتک نظر  با مقررات  برابر  ستتنجی شتتنوائی و  ستتينه قفستته  عکس قلب،  نوار انجام

 .گيرد می  صورت DAME تشخيص  برابر ادرار و  خون کلينيک پارا  آزمایشات  انجام.شد 

  ضتتروري که زمان هر  در  الزم  تکميلی  آزمایشتتات انجام DAME پزشتتک  صتتالحدید   صتتورت  در :1 تبصرره

 .است الزامی  شود داده  تشخيص

 و   آزمایش  تاریخ تطبيق  نظر از DAME تائيد  مورد  که را  آزمایشتاتی  نتایج متقاضتی  صتورتيکه  در  :2 تبصرره

 .گردد  معاف مجدد  آزمایشات انجام از  تواند  می  نماید   ارائه  باشد   کننده  آزمایش مراج 

  تمدید براي  پزشتتکی  صتتالحيت کستتب  بمنظور  کلينيکی پارا و  نيکیکلي معاینات  انجام ج ت  الزم فواصتتل

 .نماید   می  جلب  آن به را گرامی متقاضيان  نظر که  شده ذکر  (1-8) صفحه  جدو  در ها گواهينماه

  پزشتکی  بررستی HIV آزمایش انجام ، ) (equivalent معاد   گواهينامه  صتدور  متقاضتيان  ج ت :3 تبصرره

 .بود  خواهد   ضروري اوليه

  کلينيک(  پارا و کلينيک  )شتامل DAME پزشتک  توستط  شتده انجام  معاینات نتيجه  که مواردي  در :4 تبصرره

 هاي  نامه  آئين  مندرجات و هوائی  پزشتکی  عالی  شتوراي مصتوبات  با  ستازمان هوائی  پزشتکی  مرکز  به  ارستالی

 ICAOکشتور یا و Code) (National در  تا استت جازم  ستازمان هوائی  پزشتکی مرکز  باشتد،  نداشتته مطابقت  

  را معاین  پزشتک با هماهنگی یا  الزم فرد،اقدامات  تخصتصتی  ارجاع یا و معاینات  تکرار و تکميل ،  تمدید   مورد

 .دارد  معمو 

  حادثه  یا سانحه  از پس بررسي اي در پروازي گروه اي پزشکی صالحيت  بررسی  آنجائيکه از :5 تبصره

   در  تا است الزم  لذا باشد   داشته پروازها ایمنی ارتقاء ج ت مربوط گيری اي تصميم در م می نقش ميتواند 

 



 ها، گواهينامه دفتر  کل مدیر معرفی با پزشکی بخش  نماینده  حادثه و سانحه  بررسی  هاي کميته تمام

 .باشد  داشته  حضور  عضو عنوان به  پزشکی امور و امتحانات

 

 پزشکی  مجوز موقت تمديد

  صتتتالحيت  اعتبار  موقت  تمدید  و پروازي  گروه اي  پزشتتتکی معاینات  انجام در  تعویق  از  عبارتستتتت تعريف:

  بر مبنی  مربوطه  شترکت پيشتن اد با  زیر  مشتروحه  خاص شترایط  در و  نادر و  استتثنائی موارد  در  مربوطه  پزشتکی

 امتحانات  ها،  اهينامهگو دفتر  به پرواز  استتاندارد معاونت تصتویب و  نظر  مورد فرد  پزشتکی  صتالحيت  تمدید   نياز

  ستالمت و  فرد ستالمت اینکه  از  اطمينان  احراز و  مدارک  بررستی از پس  شتود  می داده  اجازه  پزشتکی امور و

 پزشتتکی  صتتالحيت  گواهينامه  پزشتتکی اعتبار  تمدید   درمورد افتاد  نخواهد  مخاطره  در  تمدید   مدت  در پرواز

 (M.C)ماید ن اقدام  زیر  ضوابط رعایت با  الذکر فوق یند  مطابق: 

 .کند   کار  باشد  م يا هوائی  پزشکی معاینات تج يزات که اي نقطه  از دور  محلی در گواهينامه  دارنده- 

 گردد  ارائه  مربوطه  شرکت  عمليات  طرف از  پزشکی  صالحيت موقت  تمدید  نياز  بر مبنی منطقی  دالیل- 

  داشته  وجود مناسب زمان در هوایی  پزشکی  معاینات  انجام محل  به فرد  دستيابی  عدم  بر مبنی  کافی  شواهد - 

 .باشد 

  مورد و  قانونی ،  کارآمد   پزشتک طریق از  فرد  روانی  جستمی  ستالمت بر  مبنی مناستب  پزشتکی گزارش  یک- 

 .گردد  ارئه محل  در دفتر این  تایيد 

  مدت  براي نظر  مورد فرد  پزشتکی  صتالحيت موقت  تمدید   به  نستبت دفتر این فوق شترایط  حصتو   صتورت  در

 :نماید   اقدام زیر  شده  نتعيي زمان

 یا و بار  نقل  و حمل گير در  که هواپيمائی پروازي گروه اي  ج ت  بار  یک براي فقط و ماه شش حداکثر -الف

 .نيستند  آمد  در کسب منظور به مسافر

  مسافر یا و بار  نقل و حمل  درگير که هواپيماهائی  پروازي گروه اي ج ت  ماهه سه  متوالی دوبار حداکثر -ب

 .باشند  درآمد کسب رمنظو به

 .است الزامی فوق چ ارگانه شرایط  کليه حصو   پزشکی صالحيت  دوم ماهه سه تمدید  منظور به  تبصره:

  به  توجه با تمدید  زمانی فاصله و درخواستی گواهينامه نوع  به  توجه با پزشکی  ارزیابی نوع گویاي زیر جدو  

 :باشد  می  متقاضی سن



 

 پزشکی  ارزیابی یک کالس هاي گواهينامه

 

 

 گواهينامه هاي کالس دور ارزیابی پزشکی 

 

 

 

 



 مدت زمان تمدید گواهينامه هاي گروه سه ارزیابی  پزشکی 

 

 

 مدت زمان تمدید گواهينامه هاي گروه مخصوص ارزیابی پزشکی 

 

 

 

 پزشکی   کالس گواهينامه صدور متقاضيان ج ت الزم شرایط- 1

 روانی  و جسمی  نظر  از عمومی معاینات. 1

 : BUN-Credtenin-CHOLESTEROL-ESR-FBS-(CBC-شامل  حداقل  خون آزمایشات  انجام. 2

RH)-B/G-Acis unric 

  (U/A)ادرار کامل آزمایش



 )ادیومتري(  شنوائی  ارزیابی

 قلب(  )نوار الکتروکاردیوگرام

 سينه  قفسه رایوگرافی

 مغزي(  الکتروانسفالوگرام)نوار

 گفتاري  اختال  و دندانپزشکی نظر  از بررسی

 بينائی   ارزیابی

 اي مشاوره و تکميلی آزمایشات گونه هر  کننده معاینه پزشک تشخيص صورت در  : 1  تبصره

 دفتر  این تائيد مورد متخصص پزشکان توسط باال موارد از خارج الزم

 انجام مغزي نوار قبالً و  یابد ارتقاء I کالس به II کالس از متقاضی فرد صورتيکه در :2 تبصره

 کننده  معاینه پزشک تشخيص با مگر نيست آن  مجدد انجام به نياز باشد داده

 

 سال  40 زير پزشکی I کالس  گواهينامه تمديد متقاضيان جهت الزم شرايط

 گيرد  انجام پزشکی چک   یکبار سا  هر

 روانی   و جسمی نظر  از عمومی معاینات

: TG-FBS-CBC -URICACID-BUN-CR-HDL-LDL-پزشکی چک هر  در خون  کامل آزمایشات انجام

CHOLESTEROL 

 (سالگی  40  و 35 بين  یکبار حداقل)

 سا   در یکبار حداقل (U/A) ادرار کامل آزمایش

  DAMEپزشک صالحدید به  یا و یکبار سا   دو هر حداقل ادیومتري

  DAMEتشخيص به  الزم  موارد  در  سينه قفسه رادیوگرافی

 یکبار  سا   دو هر حداقل  قلب( )نوار الکتروکاردیوگرام

 بينائی  کامل ارزیابی

 سالگی   40 و 35  بين یکبار حداقل PSA آزمایش



 ( سالگی  40  تا 35 بين یکبار حداقل (O.B) مخفی خون  بررسی نظر  از مدفوع آزمایش

  الزم اي مشاوره  و تکميلی   معاینات و آزمایشات گونه  هر کننده معاینه پزشک تشخيص صورت   در تبصره:

 . است دفتر  این تائيد  مورد متخصص پزشکان توسط باال موارد  از خارج

 

 سال  40 باالي پزشکی I کالس  گواهينامه تمديد متقاضيان جهت الزم شرايط

 .گيرد انجام پزشکی  چک  یکبار ماه 6 هر

 روانی   و جسمی نظر  از عمومی معاینات

 : CHOLESTROL-TG-FBS-(CBC-(LDL.HDL)-شامل  پزشکی چک هر  در خون  کامل آزمایشات انجام

URICACID)-BUN-CR 

 پزشکی  چک هر در  (U/A) ادرار کامل آزمایش

 یکبار  سا   دو هر حداقل ادیومتري( )  شنوائی  ارزیابی

  DAMEتشخيص به  بنا  سينه قفسه رادیوگرافی

 یکبار  سا  هر حداقل  قلب( )نوار الکتروکاردیوگرام

 کامل  طور  به  بينائی  ارزیابی

 یکبار  سا  هر حداقل PSA مایشآز

 یکبار  سا   هر حداقل O.B نظر  از مدفوع آزمایش

 .متأهل مؤنث متقاضيان براي یکبار سا   2 هر  ماموگرافی و Smear) (Vaginal اسمير پاپ تست انجام

 یکبار سا  دو هر مؤنث متقاضيان کليه براي ماموگرافی انجام

  الزم  اي مشاوره و تکميلی معاینات و آزمایشات  گونه هر کننده  معاینه پزشک  تشخيص  صورت در  تبصره:

 دفتر این تائيد  مورد متخصص پزشک  توسط باال موارد  از خارج

 

 

 



 پزشکی  II کالس  گواهينامه صدور متقاضيان جهت الزم شرايط

 روانی   و جسمی نظر  از عمومی معاینات

: URICACID-BUN-CR-REOLCHOLEST-TG-FBS-(CBC-شامل حداقل خون  کامل آزمایشات انجام

TYPE)-RH-B/G 

  (U/A)ادرار کامل آزمایش

 )ادیومتري(  شنوائی  ارزیابی

 سينه  قفسه رادیوگرافی

 مغزي(  )نوار الکتروانسفالوگرافی

 قلبی(  )نوار الکتروکاردیوگرام

 رنگ  دید اختال   بویژه  کامل بينائی  ارزیابی

 گفتاري اختال  و دندانپزشکی ارزیابی

  الزم  اي مشاوره و تکميلی معاینات و آزمایشات  گونه هر کننده  معاینه پزشک  تشخيص  صورت در  تبصره:

 دفتر  این تائيد  مورد متخصص پزشکان توسط باال موارد  از خارج

 

 سال 40 زير پزشکی II کالس گواهينامه تمديد جهت الزم شرايط

 شوند  پزشکی چک یکبار  سا  دو هر

 روانی   و جسمی نظر  از عمومی معاینات

: CR-CHOLESTEROL-TG-ESR-FBS-(CBC-شامل  پزشکی چک هر  در خون  کامل آزمایشات انجام

URICACID)-BUN 

 پزشکی  چک   هر در (U/A) ادرار آزمایش

 سا   پنج  هر در  یکبار حداقل )ادیومتري(  شنوائی  ارزیابی

 پزشکی  چک هر در  کامل بينائی  ارزیابی

  DAMEپزشک تشخيص  به  بنا قلبی( نوار ) الکتروکاردیوگرام



  DAMEتشخيص  به  بنا سينه  قفسه عکس

 سالگی   40 و 35 بين یکبار حداقل O.B نظر از مدفوع  آزمایش و PSA آزمایش

  الزم  اي مشاوره و تکميلی معاینات و آزمایشات  گونه هر کننده  معاینه پزشک  تشخيص  صورت در  تبصره:

 توسط  باال موارد  از خارج

 

 سال 40 باالي پزشکی II کالس گواهينامه تمديد جهت الزم شرايط

 شوند  پزشکی چک یکبار  سالی

 روانی   و جسمی نظر  از عمومی معاینات

 : LDL-CHOLESTEROL-TG-ESR-FBS-(CBC-شامل  پزشکی چک هر  در خون  کامل آزمایشات انجام

URICACID)-BUN-CR-HDL 

 پزشکی  چک هر در  (U/A) ادرار کامل آزمایش

 سا   سه هر در  یکبار حداقل )ادیومتري(  شنوائی  ارزیابی

 کامل  بينائی  ارزیابی

 سا   پنج  هر  در یکبار حداقل  قلب( )نوار الکتروکاردیوگرام

 ساليانه  PSA آزمایش

 معاینه هر در  گایاک( )تست  O.Bنظر از  عمدفو آزمایش انجام

 .متأهل مؤنث متقاضيان براي  یکبار  سا  Smear) (Vaginal 2 اسمير پاپ تست انجام

 مؤنث متقاضيان کليه براي یکبار سا  دو هر ماموگرافی انجام

  DAMEتشخيص  به  بنا سينه  قفسه عکس

  الزم اي مشاوره و تکملی معاینات و آزمایشات  گونه  هر کننده معاینه پزشک تشخيص صورت  در  :  تبصره

 دفتر  این تائيد  مورد متخصص پزشکان توسط باال موارد  از خارج

 

 



 

 پزشکی III کالس گواهينامه صدور جهت الزم شرايط

 روانی   و جسمی نظر  از عمومی معاینات

 : BUN-CR-CHOLESTEROL-TG-ESR-FBS-(CBC-شامل حداقل خون  کامل آزمایشات انجام

RHTYPE)-URICACID 

  (U/A)ادرار کامل آزمایش

 .است اهميت حائز )ادیومتري(  شنوائی  ارزیابی

 کامل  بينائی  ارزیابی

 مغزي(  )نوار الکتروانسفالوگرام

 قلبی(  الکتروکاردیوگرام)نوار

 سينه  قفسه رادیوگرافی

 گفتراي اختال  و دندانپزشکی ارزیابی

  الزم اي مشاوره و تکملی معاینات و آزمایشات  گونه  هر کننده معاینه پزشک تشخيص صورت  در  :  بصرهت

 ردفت  این تائيد  مورد متخصص پزشکان توسط باال موارد  از خارج

 

 سال  40 زير پزشکی III کالس گواهينامه تمديدي جهت الزم شرايط

 شوند  پزشکی چک یکبار  سا  دو هر

 روانی   و جسمی نظر  از عمومی معاینات

: CR-CHOLESTEROL-TG-ESR-FBS-(CBC-شامل  پزشکی چک هر  در خون  کامل آزمایشات انجام

URICACID)|-BUN 

 پزشکی  چک هر در  (U/A) ادرار کامل آزمایش

 سا   پنج  هر در  یکبار حداقل )ادیومتري(  شنوائی  ارزیابی

 کامل بينایی  ارزیابی



  DAMEتشخيص به  بنا قلبی(  )نوار الکتروکاردیوگرام

  DAMEتشخيص به بنا سينه  قفسه رادیوگرافی انجام

 سالگی  40و 35  بين یکبار حداقل PSA آزمایش

 سالگی   40  تا 35 بين یکبار حداقل (O.B) مخفی خون  بررسی نظر  از مدفوع آزمایش

  الزم اي مشاوره و تکملی معاینات و آزمایشات  گونه  هر کننده معاینه پزشک تشخيص صورت  در  :  تبصره

 دفتر  این تائيد  مورد متخصص پزشکان توسط باال موارد  از خارج

 

 سال 40 باالي پزشکی III کالس گواهينامه تمديد جهت الزم شرايط

 گيرد  می صورت   یکبار سا   هر پزشکی  معاینه

 روانی   و جسمی نظر  از عمومی معاینات

 : )LDL-CHOLESTEROL-TG-ESR-FBS-CBC-شامل  پزشکی چک هر  در خون  کامل آزمایشات انجام

URICACID)-BUN-CR-HDL 

 پزشکی  چک هر در  (U/A) ادرار کامل آزمایش

 سا   سه هر در  یکبار حداقل )ادیومتري(  شنوائی  ارزیابی

 پزشکی  چک   هر در کامل بينایی  ارزیابی

 سا    پنج هر  در یکبار حداقل  قلب( الکتروکاردیوگرام)نوار انجام

  DAMEتشخيص به بنا سينه  قفسه رادیوگرافی انجام

 پزشکی  چک   هر در PSA آزمایش

 معاینه هر در (O.B) مخفی خون  بررسی نظر  از مدفوع آزمایش

 متأهل مؤنث متقاضيان براي یکبار سا   2 هر smear) (Vaginal اسمير پاپ تست انجام

 مؤنث متقاضيان کليه براي یکبار سا  دو هر ماموگرافی انجام

  الزم اي مشاوره و تکميلی معاینات و آزمایشات  گونه  هر کننده معاینه پزشک تشخيص صورت  در  :  تبصره

 دفتر  این تائيد  مورد متخصص پزشکان توسط باال موارد  از خارج



 

 Special) مخصوص کالس در متقاضی  پزشکی ارزيابی جهت  الزم عمومی شرايط- 10

class) 

 روانی  جسمی  نظر  از عمومی معاینات انجام. 1

: BUN-CHOLESTEROL-TG-ESR-FBS-(CBC-شامل حداقل خون کامل آزمایشات  انجام. 2

URICACID)(-CCREATسا   40 باالي افراد براي) HDL-LDL  

  (U/A)ادرار کامل آزمایش انجام. 3

  "C"رده  براي انگل بررسی  انظمام به مخفی خون  نظر از مدفوع  آزمایش انجام. 4

 شنوائی   ارزیابی. 5

 رنگ  دید و انکساري عيوب -نزدیک  و دور بينی تيز شامل  بينائی کامل ارزیابی. 6

 مغز  نوار انجام. 7

 قلب  نوار انجام. 8

 سينه  قفسه رادیوگرافی انجام. 9

  "D"و "C" گروه اي زیر در  کالم روانی و گفتاري ارزیابی . 10

 

  F,E,D,Aمخصوص کالس پزشکی ارزيابی الزم شرايط- 11

  دیستپچرها، ، (NDT) هواپيما  مخرب نير  تستت اي ،  )مکانيک( هواپيما  بدنه و  موتور  گواهينامه  تمدید  ج ت

  راننتدگتان  و  زمينی ایمنی  هواپيمتائی،  الکترونيتک  زمينی تج يزات  ،  اویونيتک هوانوردي، هتاي  ایستتتتگتاه اپراتور

 .هواپيمایی يشرکت ا مسافر و  بار  حمل و هواپيما  رسانی  سوخت  نقليه وسایل

 

  می  ستاالنه  که NDT گواهينامه  دارندگان استتثناي  به گيرد می  صتورت یکبار  ستا   سته هر  پزشتکی معاینات- 

 .باشد 

 



 

  انجام با که  روانی و عصتتبی  جستتمی،  ناتوانی  نوع  هيچ  بدون روانی  جستتمی نظر  از عمومی معاینات  انجام- 

 .ننماید   تداخل مربوطه گواهينامه  در  مندرج اختيارات

: TG-ESR-FBS-(CBC-شتامل  پزشتکی  چک  درهر  طبيعی نير  المان اي  بدون  خون  کامل  آزمایشتات نجاما- 

( URICACID)-CERATNIN-BUN-CHOLESTEROLسا  -40 باالي افراد برايHDL)-LDL  

 طبيعی نير المان اي  وجود  بدون  پزشکی  چک هر  در (U/A) ادرار کامل  آزمایش انجام- 

 پزشکی  چک  هر در  مخفی خون  بررسی  نظر از  سا   40 باالي فرادا براي مدفوع  آزمایش انجام- 

  .IIکالس شنوایی الزامات و معيارها  حدود  در یکبار  سا   6 هر  شنوائی  ارزیابی- 

  .IIکالس بينایی الزامات و  معيارها  حدود  در  پزشکی  چک هر  در  رنگ  دید  و بينایی کامل  ارزیابی- 

 .DAME ) تشتتخيص  به بنا آن  از پس و  پزشتتکی معاینه اولين  در  ستتا   40 زیر افراد براي قلب  نوار انجام- 

 (.است الزامی  پزشکی  چک هر  در  قلب نوار انجام  سا   40 باالي افراد براي

  وجود  بدون DAME تشتخيص  به  بنا آن از  پس و  پزشتکی  معاینه اولين  در  ستينه  قفسته  رادیوگرافی  انجام- 

 .طبيعی نير  تغييرات

  نير  تغييرات وجود  بدون DAME تشتتتخيص  به بنتا آن  از پس و  پزشتتتکی معتاینته اولين  در  مغز نوار انجتام- 

 طبيعی

 پزشکی  چک هر  در  سا   40 باالي مذکر افراد براي PSA آزمایش انجام- 

 پزشکی  چک هر  در  سا   40 باالي مؤنث افراد براي Mammography آزمایش انجام- 

 پزشکی  چک  هر  در  سا  40  باالي هلمتأ و مؤنث افراد براي smear PAP آزمایش انجام- 

 تخصتصتی  مشتاوره و  تکميلی معاینات  آزمایش،  نوع هر انجام DAME پزشتکی  تشتخيص  صتورت  در تبصرره:

 .است الزامی فوق  موارد از  خارج

 

 

 

 



 

  جهت C گروه زير class) (Special مخصوص کالس پزشکی ارزيابی الزم شرايط- 12

 هواپيمايی(  هاي شرکت )ميهمانداران پروازي خدمه

 شود  می  انجام بار  یک سا  هر  هوائی پزشکی معاینات. 1

 روانی   و عصبی جسمی،  ناتوانی  نوع  هيچ وجود بدون روانی  و جسمی  نظر  از عمومی معاینات انجام. 2

 :شامل پزشکی  چک  هر در طبيعی نير المان اي وجود بدون خون کامل آزمایشات  انجام. 3

-SGPT-LFT(SGOT-URICACID-CERTININ-BUN-CHOLESTEROL-TG-CRP-ESR-FBS-CBC

TEST WIDAL-DRL-TEST WRIGHT-DIRECT)-BILLIROBINE(TOTAL ALP)HBSAG 

  HDL-LDLسا   40 باالي افراد براي

 طبيعی  نير المان اي وجود بدون پزشکی چک   هر در (U/A) ادرار کامل آزمایش انجام- 2

 پزشکی  چک هر در  انگل کيست یا و تخم  -مخفی خون  بررسی  نظر از مدفوع  آزمایش انجام-3

  در  سا   40 باالي افراد براي یکبار سا  سه  هر و سا   40 زیر افراد براي یکبار  سا   5 هر شنوائی  ارزیابی - 4

  IIکالس شنوائی  الزامات و معيارها حدود

 پزشکی  چک هر در  II کالس بينایی الزامات برابر رنگ  دید  و بينایی کامل ارزیابی  - 5

  و DAME تشخيص به  بنا  آن از پس  و پزشکی  معاینه اولين در  سا   40 زیر افراد براي قلب نوار انجام - 6

 یکبار  سا   3 هر حداقل  سا   40 باالي مي مانداران براي

  DAMEتشخيص به  بنا  آن از پس و  پزشکی معاینه اولين در سينه  قفسه رادیوگرافی انجام -7

  نير تغييرات وجود بدون DAME تشخيص به بنا  آن از پس  و پزشکی معاینه اولين در  مغز  نوار انجام -8

 طبيعی 

 یکبار  سا   هر حداقل سا   40 باالي  مذکر مي مانداران براي PSA آزمایش انجام -9

  سا   دو هر حداقل  سا   40  باالي متأهل و مؤنث مي مانداران براي Mammography آزمایش انجام-10

 یکبار

 یکبار  سا   دو هر حداقل سا   40 باالي متأهل و  مؤنث مي مانداران براي smear PAP آزمایش انجام- 11



  تخصصی  مشاوره و  تکميلی معاینات ، آزمایش  نوع هر انجام DAME پزشک تشخيص  صورت در  تبصره:

 .است الزامی فوق موارد  از خارج

 

 و ارزيابی مرکز در پروازي غير و پروازي گروههاي پزشکی معاينات انجام دستورالعمل

  (A.M.C)هوايی طب معاينات

 ستتوي   از  برداشتتت ستتوء و وقت  اتالف گونه هر  از جلوگيري و پروازي  معاینات انجام  در یکنواختی  هدف:- 1

  باالتر  همه از و  ابتدایی مراحل  در  یابی بيمار و پروازي  پرستتنل  ستتالمتی  ستتط  ارتقاء همچنين و  مراجعين

 پروازي کروي و  سرنشينان مسافرین، پرواز  سالمت ضریب افزایش

 

  (A.M.C)هوایی  طب معاینات و  ارزیابی مرکز  تعریف- 2

  نياز  مورد  ارزیابی و هوایی  پزشتتکی معاینات  انجام منظور  به  دستتترس قابل و متمرکز و  مج ز  استتت  مرکزي

  پرستتنل معاینات  در  نظارت و  دقت و ستت ولت  به  ابیدستتتي راستتتاي  در  که پاراکلينيک موارد  منجمله دیگر

 .است  شده ایجاد پروازي

 

 هواپيمایی  ستازمان  ارزیابی  مورد  نياز استاس  بر که A.M.E پزشتکان  بين از  معاین: پزشتکان  خصتوصتيات- 3

 .گردند  می انتخاب  اند   شده  تائيد  و گرفته قرار  کشوري

 

  م ارت،  تجربه، دالیل  به  مختلف  تخصتصت اي  در که  هستتند  متخصتصتی پزشتکان  مشتاور: پزشتکان مشتخصتات- 4

 ستازمان،   محترم ریاستت  تائيد  از پس و  انتخاب ستازمان  پزشتکی  شتوراي طریق  از  دستترستی  قابليت و  خوشتنامی

 .شوند  می  تعيين

 

  که  باشتد  می  رستمی  تعطيالت و  جمعه روزهاي استتثناء  به  روزه همه  00/19 الی  30/7 از مرکز: کار  ستاعت- 5

 .است  تغيير قابل  قبلی  اعالم با ،  نياز یا و فصل اساس   بر

 



 و   روانشتتناستتی  مغز، نوار -ادیولوژي  -قلب نوار  -رادیولوژي-آزمایشتتگاهی-تشتتخيصتتی کمک اقدامات  کليه- 6

 .گيرد صورت A.M.C مرکز  در  باید   اوليه(  )چک CHECK INITIAL مورد  در  باالخص

 

 :است  زیر  شرح به A.M.C مرکز کنونی محل  آدرس:- 7

 (4079131-4 )تلفن پيامبران  بيمارستان  -اباذر  بلوار  -کاشانی اهلل  آیت بلوار -ت ران

 

  در  مربوطه  بخش  اندازي راه  عدم  دالیل  به  حاضتتتر  حا   در  که  پاراکلينيکی معتاینتات از مواردي  در تبصررره:

  از دار  عکس نامه  عرفیم برگه  گردد، می  استتفاده  بيمارستتان  از  خارج  مراکز از  استتثنائاً  پيامبران،  بيمارستتان

 .شد   خواهد   صادر فوق از  شده  تعيين و  تائيد  مورد مراکز به A.M.C طریق

 

 :متقاضيان مراجعه و معرفی چگونگی- 8

  مربوطته   عمليتات  طریق  از  بتایتد   ذینف   فرد  گواهينتامته  در  منتدرج  اعتبتار  پتایتان  از  قبتل  هفتته  دو  حتداقتل : 1-8

 .شود  مطل   خود پزشکی گواهينامه اعتبار اتمام  تاریخ  از  برنامه(  )تنظيم

  ) معاینه  هر در  نياز  مورد الزامات  تائيد  با  مربوطه  شتترکت  برنامه  تنظيم فوق  بند   در  شتتده ذکر  اطالع با : 2-8

 اي  نامه  معرفی  طی  را موارد(  ستایر و مغزي  نوار و  ستينه  قفسته  عکس  -الزم  آزمایشتات -ادیومتري -قلبی  نوار

 .اید نم  می تحویل متقاضی  به و  تنظيم

  به  نستبت A.M.C بخش  به حضتوري  مراجعه یا  تلفنی  تماس  طریق از  نامه معرفی  دریافت با  متقاضتی : 3-8

 .دارد می  معمو  را  الزم هاي هماهنگی معاینات  انجام تاریخ و گيري  نمونه روش اي  تعيين

  را برنامه  در  رتغيي  گونه هر یا  نماید   مراجعه معاینات  انجام ج ت مقرر وقت  در  استتت  موظف متقاضتتی : 4-8

 .نماید  وقت  تجدید  و اعالم A.M.C بخش  به مقرر،  موعد  از قبل

  تا  باشتتد   مانده  باقی  گواهينامه اعتبار پایان  به روز  10  حداقل  که گيرد  صتتورت نحوي  به اقدامات  باید  : 5-8

 .باشد   مسئولين اختيار در گواهينامه امضاء و  تکميل و نواقص رف  و اداري اقدامات و  بررسی براي کافی زمان

 

 



 پروازي   پرستنل  نزد  در و  بوده  جرم قوانين  برابر  مملکت  در اعتياد اینکه و مکرر هاي  بخشتنامه تعاقب  در : 6-8

  منظم و مکرر یا موردي  صورت  به است  مجاز A.M.C بخش  گردد می متقاضتی پروازي  صتالحيت  عدم  موجب

 .دهد   انجام پرسنل  نزد  در  خودسرانه و مجاز نير مصرفی داروهاي  احتما  و اعتياد نظر از  را  الزم  آزمایشات

 

 .گردد  می  تلقی مثبت  مورد یک  منزله  به احضار هنگام  در  دليل هر  به  نمونه  ندادن  تبصره:

 

 :متقاضی پزشکی صالحيت تشخيص چگونگی- 9

  DAMEپزشک مسئوليت 1-9

  که  امضتایی  به  توجه  با و  ستازمانی و  پزشتکی  یقانون  ضتوابط برابر  داده انجام  معاینات  مقابل  در DAME پزشتک

 .باشد   می مربوطه اي  حرفه خطاهاي یا و صحت  جوابگوي  نماید  می  مربوطه  فرم زیر  در

 و   حاصتتله نتيجه  به  زیر  طرق از یکی  به  معاینات انجام از  پس DAME پزشتتک فوق  تعریف استتاس  بر 2-9

 .نماید  می  اقدام  علمی و  شخصی  برداشت

 و   اقدام M.C صتدور و امضتاء  به  نستبت  صتورت این  در که  دهد  می  تشتخيص  صتالحيت  واحد  را فردي 1-2-9

 و   سوابق  بررسی و  موجود مقررات با  تطابق  و  ارزیابی منظور  به AMS به سازمان  نماینده  پزشک  توسط  پرونده

 .شد   خواهد  ارسا   ابالنی  دستورالعمل اي

 این   در که  نماید   اقدام  خود  آزمایشتتات و  رکمدا  تکميل به  نستتبت  باید   دالیلی  به آزمایش  مورد فرد 2-2-9

  مدارک  نظر از نقص  وجود  عدم  صتورتيکه  در و  نموده  خودداري  مربوطه فرم امضتاء از DAME پزشتک  صتورت

 .نماید  محو  همکاران دیگر  به  را مجوز  صدور فرم، روي  بر یادداشت  گذاشتن  با  نباشد  م می  اشکا 

 موقت   صتتورت  به و پروازي  وظيفه انجام با  مغایرت  ولی  دهبو اصتتالح  قابل مشتت ود عيب  صتتورتيکه  در 3-2-9

 نماید   می اقدام  نياز مورد  مدت  به فرد پروازي  تعليق  به  نسبت DAME پزشک  صورت این  در  دارد

 

 DAME نظر  برابر را  الزم  روانی و  جستمی  صتالحيت  الزم  درمانی  تدابير با  مذکور فرد  صتورتيکه  در  تبصرره:

 .نماید  می اقدام گواهينامه  صدور و  تعليق  رف   به  نسبت DAME پزشک  نمود  دریافت  مربوطه

 



 

  با  آید   نمی  حستتاب  به DAME اختيارات  در مشتت ود  نقص  به  توجه با گيري  تصتتميم که  موردي در 4-2-9

  شتوراي گيري تصتميم  از پس استت  ذکر  به  الزم  دهد. می  ارجاع شتورا  به  را متقاضتی  مشتاوره، فرم  تشتکيل

  پزشتکی  و  عملياتی محدودیت اي  به  توجه با گواهينامه  صتدور  به  نستبت  مربوطه  قانونی مراحل  طی و  پزشتکی

 .شد   خواهد  اقدام  معمو  یا و مشروط  صورت  به

 

  درخواستت   تواند  می  شتد   شتناخته  پزشتکی  صتالحيت  فاقد   شتورا  به  شتده  ارجاع متقاضتی  صتورتيکه  در  تبصرره:

 کل   مدیر  به معتبر  دالیل و  مدارک  به  مستتند   روز  15  مدت تا حداکثر  را  خود  پزشتکی  پرونده  مجدد  بررستی

 .نماید   مجدد  بازبينی تقاضاي و  اعالم پزشکی امور و امتحانات ها، گواهينامه دفتر

 

 تائيد   مورد مراتب و  شتد   شتناخته  دائم  پزشتکی  صتالحيت فاقد  DAME توستط فرد  که مواردي  در 5-2-9

 AMCبه و  تنظيم پروازي(  حيتصتال  )فاقد  قيد   ذکر با  مربوطه  شتده تکميل  فرم گرفته قرار نيز AMS  ارستا  

  دالیل و  مدارک به  استناد با روز  15 تا  حداکثر را  خود اعتراض مراتب  تواند  می فرد نيز  مورد این در  گردد می

 .آید   عمل  به  بازبينی مجدداً تا اعالم ها گواهينامه  دفتر  به معتبر

  کستانيکه یا و  رستيده  تائيد   به  اطالعات یا و  پزشتکی  علمی و منطقی  برداشتتی  استاس بر  که مواردي  در 6-2-9

  به  نستبت  شتود،  گزارش مثبت موردي  (1/4/81  تاریخ از  اند)بعد   داشتته  مخدر  مواد  نظر از مثبت  آزمایش قبالً

  رف   و  روانی  و  فيزیکی  قطعی  درمتان  انجتام  تتا  فردي  چنين  و  اقتدام  مربوطته  فرم  تکميتل  بتا  آن تا  پروازي  تعليق

  مطل  با و AMC توستط اقدامات  این  ماه( 6  )حداقل  شتد. نخواهد   برگشتت وازيپر  رده  به  بنایی  زیر  مشتکالت

 .گرفت  خواهد   صورت اداري طریق از و AMS نمودن

  به و  صتتادر AMC توستتط معاینات انجام گواهی  معاین  پزشتتک  تائيد   صتتورت در  معاینات اتمام از  پس- 10

 دشو  می  داده تحویل  مربوطه سازمان یا  شرکت  به ارائه  ج ت متقاضی

  ج تت  را  نيتاز  مورد  متدارک  تتائيتدیته  برگ دریتافتت  از  پس  مربوطته شتتترکتت  عمليتات  یتا  برنتامته  تنظيم  دفتر- 11

 .نمایند  می  ارسا  پزشکی امور و امتحانات ها، گواهينامه  دفتر به گواهينامه  تمدید  یا  صدور

 

 

 



  ) پروازي فعاليت دامها براي فرد  شتناختن مجاز  منزله  به  مدارک ارستا   شتد   ذکر قبالً که  همانطوري  :  تبصرره

 .دارد AMS نظر اعالم و  بررسی  به  نياز و  گردد  نمی  تلقی  قبلی(  شرایط  شدن منقضی  شرح  به

 

 یتا  و  متدارک  نقص  عتدم  بته  توجته بتا  حتی ستتتاعتت  48  از  قبتل  گواهينتامته دریتافتت  ج تت مستتتتقيم  مراجعته -  2

 بود.  نخواهد  مقدور مقررات  با مغایرت  عدم و معاینات در ایرادي  نبودن

 


