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 :شماري مسلسل

۳۴۶ 

 

 ۱۳۹۸ حُت  ۲۲: تاریخ خبروامً

: ۱۳۹۸تُضیحات در مُرد میسان عُایذ اداري ٌُاوُردی ملکی در سال 

 هیلیْى افـبًی ۱۴۰ هیلیبسد ّ ۸ هجلؾ ۱۳۹۷ػْایذ ایي اداسٍ دس عبل 

 هیلیبسد افـبًی سعیذٍ 9.7 هجلؾ ثَ ۱۳۹۸ثْدٍ اعت؛ اهب ایي سلن دس عبل 

ی ػجْسی هجلؾ پشّاصُباعت کَ ثٌب ثش هغذّد ثْدى فضبی پبکغتبى ثشّی 

 سّص، ثَ ػْایذ ایي ۱۴۴هیلیبسد افـبًی اص ایي ثبثت طی هذت  (2.5)

 ۱۳۹۸ ایي اداسٍ طی عبل هبلی آى ُناداسٍ خغبسٍ ّاسد گشدیذٍ اعت، ثب 

. ی ًوْدٍ اعتجوغ آّس هیلیبسد افـبًی ػْایذ 7.2هجلؾ ثَ ثیؼ اص 

: مىابع عایذاتی

هجلؾ ػْایذ دس  هٌجغ ُبتؾشیخ ؽوبسٍ 

 ۱۳۹۷عبل 

هجلؾ ػْایذ دس 

 ۱۳۹۸عبل 

 1,126,699,373.0 1,012,614,099.0اجبسٍ ّ کشایَ طیبسات  ۱

 224,717,107.0 118,697,261.8کشایَ دّکبکیي دّلتی  ۲

 21,947,382.0 18,257,704.8خذهبت آة ّ ثشق  ۳
 926,000.0 -یشهٌمْل ؽفشّػ الالم  ۴

 12,777,552.0 11,242,924.0جْاص اداسات دّلتی  ۵
 3,336,867,033.0 5,140,759,288.0ػْایذ دك الؼجْس ُْایی  ۶

فیظ دك االجشت پشّاص اص  ۷

یذاى ُبی ُْایی م

1,833,966,383.0 2,435,273,105.0 

اؽخبؿ  (هجبصات)یوَ ُب جش ۸

اًفشادی 

5,301,561.0 75,049,089.0 

 - -جشیوَ عبل گزؽتَ  ۹

 

: تُضیحات در مُرد بُدجً اوکشافی َ عادی

.  افـبًی ثْدٍ اعت4,171,379,864.80 هجلؾ ۱۳۹۸افل ثْدجَ اًکؾبفی عبل . ۱

.  افـبًی ثْدٍ اعت3,971,447,688.82هجوْع هقشف . ۲

. ی ثبؽذم ٪۹۵.۲۱فیقذی هقشف . ۳

 هجلؾ ۱۳۹۸ثْدجَ ػبدی هٌظْس ؽذٍ اداسٍ ُْاًْسدی هلکی دس عبل هبلی 

 الی ختن عبل هبلی ۱۳۹۸ افـبًی ثْدٍ کَ اص ؽشّع عبل هبلی ۳۵۷۵۲۸۳۲۹

. آى ثَ هقشف سعیذٍ اعت (۹۴٪( )۳۳۴۷۷۸۴۰۷ )۱۳۹۸

: یه دست آَرد ٌامٍم ترتُضیحات در مُرد 

ی داؽتَ اعت کَ هؤثش ُبی دعت آّسد ۱۳۹۸اداسٍ ُْاًْسدی هلکی طی عبل 

:  ُب لشاس ریل اعتدعت آّسدفؾشدٍ اص ایي 

 دالش کَ طی هاللبت ۹۵۰ دالش ثَ ۷۰۰ی ػجْسی اص پشّاصُبافضایؼ فیظ . ۱

ایي اداسٍ ثب ًوبیٌذگبى عبصهبى ایکبّ دس ؽِش دثی، تْافك  ُیئت سُجشی
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فْست گشفت ّ ثَ دلیل ثِتش ؽذى عطخ خذهبت ایي اداسٍ عش اص هبٍ جْالی 

. ی گشددم ایي افضایؼ هشػی االجشاء ۲۰۲۰

 پشّژٍ اًکؾبفی جِت هؼیبسی عبصی هیبدیي ُْایی ۱۵سّی دعت گشفتي . ۲

یي هقًْیت تأمکؾْس، هقًْیت هغبفشیي ّ کبسگْ، کٌتشّل تشافیک فضبیی ّ 

ُْایی دس هذذّدٍ فضبیی کؾْس 

 ثَ فْستعپشی ًوْدى هْفمبًَ هشدلَ اّل تفتیؼ ایکبّ کَ ایي تفتیؼ . ۳

 ثشای اّلیي ثبس فْست گشفت ّ ۲۰۱۹ عبل عپتبهجشیشدضْسی دس هبٍ ؽ

.  سّص، ثَ ایي اداسٍ اسعبل خْاُذ گشدیذ۹۰یجَ ؽبى ثؼذ اص هذت ًت

 سّی تمْیت ظشفیت فضبی ایي هغیش : ؽشق–ایجبد هغیش جذیذ ؿشة . ۴

فبفلَ پشّاصُب داؽتَ ّ افـبًغتبى ثشای پشّاصُبی ػجْسی ًمؼ اعبعی 

ی ػجْسی اص  سّی افضایؼ پشّاصُبعبختَ ّهیبى ؽشق ّ ؿشة آعیب سا کْتبٍ 

 .یش ثَ عضایی گزاؽتَ اعتتأثفضبی کؾْس ّ ػْایذ ایي اداسٍ 

اداسٍ ُْاًْسدی هلکی ُوْاسٍ تالػ : ی ُْاییؽشکت ُبثِجْد هقًْیت . ۵

ی ُْایی سا ثِتش ثغبصد کَ دس ؽشکت ُبّسصیذٍ اعت تب عطخ تْاى هقًْیتی 

 ّ ًوشٍ هقًْیتی ؽشکت ۳.۷۸ ثَ ۹.۵ًتیجَ ًوشٍ هقًْیتی ؽشکت آسیبًب اص 

یبفتَ اعت کَ ایي کبُؼ ًوبیبًگش کبُؼ  ۱.۸۸ ثَ ۷.۶ُْایی کبم ایش اص 

. ی ثبؽذمی هتزکشٍ ؽشکت ُبثِتش ؽذى عطخ هقًْیت 

دس دبل دبضش : آؿبص ساداس عشّیالًظ فضبی افـبًغتبى ثشای اّلیي ثبس. ۶

 ثشای اّلیي ثبس اص پشّعیجش ثَ ساداس عشّیالًظ دس WAM ADS-Bعیغتن 

 خذهبت کٌتشّل تشافیک هجتٌی ثش اسائَافـبًغتبى فؼبل ثْدٍ ّ ثشای 

ثب آؿبص فؼبلیت عیغتن ساداس جذیذ، . ًظبست هْسد اعتفبدٍ لشاس داسد

 فت افضایؼ ۴۵۰۰۰لبثلیت کٌتشّل دشین فضبیی کؾْس اص ًمطَ ففشی الی 

. ی یبثذم

ایي ؽشکت : تکویل اػتجبس دُی دّثبسٍ فؼبلیت ؽشکت ُْایی آسیبًب. ۷

 تکویل گشدیذٍ ّ جْاص اػتجبس فؼبلیت خْیؼ دّثبسٍ اػپشّعَ اػتجبس دُی 

. سا اص اداسٍ ُْاًْسدی هلکی اخز ًوْد

یظ ؽشکت ُْایی ثبختش تْعط اداسٍ تأططشح : یظ ؽشکت ُْایی ثبختشتأط. ۸

ییذ لشاس گشفت تأُْاًْسدی هلکی تشتیت ّ تْعط سئیظ جوِْسی کؾْس هْسد 

ّ هشادل  پیؾشفت داؽتَ% 70ثیؼ اص تب کٌْى ایي ؽشکت کَ کبس ایجبد 

 ُْاًْسدی یي الوللی عبصهبى ةی آى دس هطبثمت ثب اعتبًذاسدُبی هبًذٍثبق

. ی گشدد تکویل میثَ صّد هلکی

 ۱۳۹۸ایي اداسٍ دس عبل هبلی :  ثب پٌج ًِبد دّلتیهْافمت ًبهَاهضبی . ۹

ی سا ثب پٌج ًِبد دّلتی هبًٌذ ّصاست دفبع، داخلَ، فذت هْافمت ًبهَ 

ی ُبی تفذـ ّ ًجبت اهضب ُوکبسی هذل، دس هْسد اسگبى ُبػبهَ، دْادث ّ 

ی هتزکشٍ ثب ًِبدُبی ُْایی، عبًذَ ًوْد تب دس فْست ثشّص دبدثَ ّ یب 

.  داؽتَ ثبؽٌذُوَ جبًجَاداسٍ ُْاًْسدی هلکی ُوکبسی 

دبیض همبم اّل دس هیبى عبیش اداسات دّلتی دس تطجیك ثٌج هبسک ُبی . ۱۰

 15ثیٌج هبسک ّ  4اداسٍ ُْاًْسدی هلکی اص هیبى : هجبسصٍ ثب فغبد اداسی

 14فؼبلیت پالى ؽذٍ ثشای افالدبت ّ ؽفبفیت دس اداسٍ ُْاًْسدی هلکی، 

 .فؼبلیت آى تطجیك ّ تٌِب یک فؼبلیت پیؾشفت هذذّد داؽتَ اعت
 تي هفتؼ کوکی ثَ هٌظْس تمْیت عیغتن هقًْیت ُْاًْسدی ۱۰اعتخذام . ۱۱

هلکی 

 ًفش اص کبسهٌذاى اداسٍ ثَ ثشًبهَ ُبی ۳۰۰هؼشفی ًوْدى ثیؼ اص . ۱۲

آهْصؽی دس داخل ّ خبسج اص کؾْس 

 

تشتیت ّ تذّیي اعٌبد، همشٍ، تؼذیل لبًْى ُْاًْسدی هلکی ّ .  ۱۳

اداسٍ ُْاًْسدی هلکی ثشای ثِتش ؽذى ّضؼیت هْجْد دس ایي : طشصالؼول ُب

اداسٍ، اعٌبد، همشسٍ ّ طشصالؼول ُبی صیبدی سا تشتیت ّ تذّیي ًوْدٍ 

. ی گشددم ًوًَْ چٌذ عٌذ هِن آى لشاس ریل ثیبى ثَ طْساعت کَ 

. اداسٍ ُْاًْسدی هلکی (۲۰۲۳- ۲۰۱۹) عبلَ ۵تشتیت پالى اعتشاتیژیک . ۱

( ۲۰۲۳-۲۰۱۹) عبلَ ۵ التقبدی چؾن اًذاصتشتیت . ۲
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یظ ؽشکت ُْایی ثبختش تأطتشتیت طشح . ۳

یت هیبدیي ُْایی اص ًیشُّبی دوبیت هغئْلتشتیت طشح پالى اًتمبل . ۴

لبطغ ثَ اداسٍ ُْاًْسدی هلکی 

تْعؼَ هیبدیي ُْایی افـبًغتبى / تشتیت چبسچْة عبخت . ۵

 پشّژٍ ُبیغت هذیشیت چک لتشتیت طشصالؼول ّ . ۶

یي الوللی ةتشتیت ًمؾَ ساٍ ثشای صیشثٌبُبی هیبدیي ُْایی داخلی ّ . ۷

تشتیت همشسٍ ثْسد ثشسعی دبدثبت ّ عبًذبت ُْایی . ۸

تؼذیل لبًْى ُْاًْسدی هلکی . ۹

 

 :یتی اسىاد مصُنبیترت .۱۰

-Personnel Licensing Handbook Manual 

-Personnel Procedure Manual 

-Personnel Inspector Manual 

-English Language Professional Training Manual 

-Personnel Guidance Manual 

-Personnel Licensing Manual 

 :یی ٌُای َ مکالماتیاب یخذمات جٍت .۱۱

-CNS Inspector Handbook 

-CNS Manual for Flight Check 

-CNS Training Program 

پالن ٌای اداري ٌُاوُردی ملکی 
: در بخش زیربىاٌا. ۱

 ادذاث هیذاى ُْایی جذیذ دس ّالیت دایکٌذی 

  ادذاث هیذاى ُْایی ّالیت تخبس 

 ادذاث هیذاى ُْایی ّالیت ًٌگشُبس 

  ایجبد هشکض اهٌیتی هیذاى ُْایی ثیي الوللی دبهذ کشصی ثَ اسصػ

  هیلیْى دالش۴۰

 هؼیبسی عبصی هیذاى ُْایی ثیي الوللی ُشات 

  ػمذ لشاسداد آؿبص کبس چِبس پشّژٍ  ثضسگppp ثَ اسصػ ثیؼ اص  

  هیلیْى دالش۵۰۰
در بخش سیستم ایرواَیگیشه . ۲

 آؿبص ًقت عیغتن ساداس ُبی هغتمل 

 ًْعبصی عیغتن کوًْیکیؾي 

  ًْتیکل هبیل۳۰ ًْتیکل هبیل ثَ ۵۰کبُؼ فبفلَ پشّاص ُب اص  
 (استىذرد سازی)در بخش معیاری سازی . ۳

 عشتیفیکیؾي هیذاى ُبی ُْایی ثیي الوللی کؾْس 

 ّتکویل هشدلَ دّم تفتیؼ ایکب 

 آهْصػ ّ عشتیفیکیؾي کبسهٌذاى هغلکی ّ تخٌیکی 

 تمْیت ؽشکت ُبی ُْایی 

 هؼیبسی عبصی عیغتن ُْاؽٌبعی 

  ٍظشفیت عبصی ثَ هٌظْس اًتمبل هغْلیت اص لْای ًبتْ ثَ اداس

 ُْاًْسدی هلکی دس عبیش هیبدیي ُْایی کؾْس
 

 آمریت اطالعات َ ارتباط عامً
 ۱۳۹۸  حُت۲۲


