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برگزاری پیشآزمون
تاریذ اٌتؼار1396/03/01 :
بَ اظالع تیوُای ػصکتکٍٍسه در چِارىیً دوره ىعابلَ ظصاخی و ظارت ُّاپیيای بسون ظصٌؼیً ىیرظاٌسٌ ،دوّه بصزوضاری
ایً بزغ از ىعابلَ بَ صّرت زیص اظت:

زمبن برگساری پیشآزمون
با تّجَ بَ اظالعرظاٌی اٌجام ػسه بَ تیوُای ػصکتکٍٍسه در رابعَ با بصزضاری پیغآزىوّن ،ایوً بزوغ از ىعوابلات در بوازه
زىاٌی  10انی  16تیصىاه ظال جاری در ػِص اصفِان بصزضار رّاُس ػس .در ایً بزغ ،خضّر تیوُایی کَ در ارزیوابی ىصخهوَ
ظارت ،در زصوه "ىیاٌَ" و "ٌیازىٍس بَ فػانیت و خيایت بیؼتص" كصار زصفتَاٌس ،انضاىی اظت .ظایص تویوُوا کوَ دارای ردهبٍوسی
"پیؼصو" یا "رّب" بّدهاٌس ىیتّاٌٍس در صّرت تيایم در ایً بزغ خضّر یابٍس اىا ارظال فیهو از پصواز رّدکار بوا کوارکصد
ىّفق ُيَ زیصظیعتوُا و ػياتیکی از ىأىّریت با كابهیت پصواز رارج از دیس و خيوم ىديّنوَ ،بوصای خضوّر در آزىّنُوای
پصوازی ٌِایی (ػِص کالنَ) انضاىی اظت .ایً بزغ اثصی در ردهبٍسی ٌِایی ىعابلات ٌساػتَ و صصفاً جِت اظيیٍان از غيهکوصد
زیصظیعتوُا و كابهیت اٌجام غيهیاتی ایيً پیغبیٍی ػسه اظت.

صورتمسئله پیشآزمون
بٍا بَ تصيیو کيیتَ غهيی چِوارىیً دوره ىعوابلَ ظصاخوی و ظوارت ُّاپیيوای بوسون ظصٌؼویً ،ایوً ىأىّریوت بوَ ػوکم
 Indicativeظصاخی ػسه و اجصا ىیػّد .در ایً بزغ الزم اظت تا تیوُا ىأىّریتی ىؼابَ اىوا ظواده ػوسه از صوّرت ىعو هَ
اصهی را اجصا ٌيایٍس .بصای ایً ىٍظّر ،با ُياٍُگی بصری ٌِادُای ذیربط ،فصودزاُی در خّىَ ػِص اصفِان کَ دارای پّػوغ
جيػیتی اٌسک واكع در ىدسوده بیاباٌی اظت ،تيِیس ػسه اظت تا در صّرت بصوز ُصزٌَّ ىؼکم رارج از کٍتصل ،بتوّان ابػواد
رعارات را بَ خساكم رظاٌیس .الزم بَ ذکص اظت کَ اٌتزاب ػِص اصفِان بَ غٍّان ػِصی ىصکوضی بوا دظتصظوی ىٍاظور بوصای
تياىی تیوُای ػصکتکٍٍسه بَ جِت تعِیم خضّر تیوُا در ایوً ىصخهوَ صوّرت پشیصفتوَ اظوت .در بوازه زىواٌی بصزوضاری
پیغآزىّن ،تیوُا ىیتّاٌٍس با ارائَ بصٌاىَ پصوازی رّد بَ ػکم جسازاٌَ ،بَ تعت و دادهبصداری از پصٌسه رّد و زیصظیعتوُای
ىزتهف بپصدازٌس.
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تشریح مأموریت پیشنهبدی در این بخش
در ایً ىأىّریت ٌیض بَ دٌبال كابهیت ظزتافضاری و ٌصمافضاری زیصظیعتو رهبان رّدکار ،بصدُای کٍتصنی و ٌیض ایعتگاه کٍتصنوی
ُعتیو .در ایً بیً ،ظیعتو ٌاوبصی ،رُاظازی ىديّنَ و ٌیض کیفیت پصوازی پصٌسه بَ ػکم یکپارچَ ىّرد ارزیابی كصار ىیزیصد.
ُيانظّر کَ در تصّیص ىؼاُسه ىیػّد ،بصای اجصای ىأىّریت الزم اظت تا پصٌسه تیوُا از باٌس پصوازی بَ ارتفواع  6800پوا از
ظعح دریاُای آزاد ،بصراظت ایيً داػتَ ،بَ ظيت ىٍعلَ رُاظازی تػییًػسه جِتزیصی ٌيایس .خفغ ارتفواع ثابوت خوساكم
 500پا و خساکثص 1000پا از ظعح زىیً و تا بصد  5کیهّىتص در رط ىعتلیو ،ىّرد ٌیاز اظت .بوا رظویسن بوَ ىٍعلوَ رُاظوازی،
خساكم یک دور  360درجَ در ارتفاع ثابت اٌجام ىیپشیصد و در خیً دور زدن ،ىديّنَ آىادهػسه تّظط تیو کوَ دارای وزن 1
کیهّزصم اظت ،رُاظازی ىیػّد .ظپط پصٌسه بَ ىدم باٌس ظيتزیصی کصده و فصود ىّفق در باٌس رّاُس داػت .خفغ ارتفواع
و وضػیت در خیً دور زدن ُيصاه با پصتاب ىديّنَ (بَ غهت تغییصات در ىيوانُوای ایٍصظوی ،وزن و ىؼزصوات دیٍواىیکی
پصٌسه) ،از چانغُای ىِو در ایً رابعَ اظت؛ نشا الزم اظت تا تیوُا تّجَ ویژه بَ ایً بزغ داػتَ باػٍس.
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با تّجَ بَ ػصایط اىٍیتی خاکو بص فضای پصوازی کؼّر و ىدسودیتُای راص اغيال ػسه در ظعح کؼّر بصای پوصواز اٌوّاع
اكالم بسون ظصٌؼیً ،ایً ىصخهَ فصصت ىٍاظبی را در ارتیار اغضای تیوُا كصار ىیدُس تا با آزادی غيم ،بَ اجوصای ىأىّریوت
ظادهػسه و ارزیابی پصٌسه رّد در بصد بهٍس بپصدازٌس.

برنبمه اجرایی پیشآزمون
با تّجَ بَ ُياٍُگیُای اٌجام ػسه با ىع ّنیً باٌس ،بصٌاىَ پصوازی تیوُا از تاریذ  96/4/10نغایت  96/4/16و از ظاغت  8انی
 14كابم اجصا رّاُس بّد .ایً بازه  7روزه با در ٌظص زصفتً اختيال ػصایط ٌاىٍاظر جّی در ٌظص زصفتَ ػسه اظت .بوَ ىٍظوّر
ارش ىجّز پصواز ،الزم بَ تکيیم فصم ظصح پصوازی ( )Flight Planاظت کوَ در بوازه زىواٌی ىٍاظور ،فایوم ایوً ىعوتٍس در
دظتصس تیوُا كصار رّاُس زصفتُ .يانظّر کَ در باال ٌیض اػاره ػس ،تیوُا ىیتّاٌٍس جِت تعتُای بصٌاىَریضی ػوسه روّد
اغضا ،در ىٍعلَ اكسام بَ غيهیات ٌيایٍس .بصای ایً ىٍظّر ،الزم اظت تا ختياً بصٌاىَ پصوازی در ىدسوده جغصافیایی اػواره ػوسه
در باال ،صّرت پشیصد .در ُص بازه زىاٌی تػییً ػسه ،فلط یک تیو ىیتّاٌس در خال پصواز باػوس .بوَ ىٍظوّر ىوسیصیت وكوت و
ُضیٍَُ ،ص تیو یک بار اجازه اٌجام ىأىّریت ظاده ػسه ایً بزغ را رّاُس داػت .تػییً بصٌاىَ زىاٌی بص خعر بصٌاىَ پصوازی
ارائَ ػسه تیوُا و با ىسیصیت کيیتَ بصزضاری ىعتلص در ىدم صّرت ىیپشیصد .پصوازُای بیؼتص و ظایص تعتُای بصٌاىوَریوضی
ػسه رّد تیوُا ،بَ ػکم ىؼابَ با ُياٍُگی ظتاد بصزضاری صّرت ىیپشیصد.

موارد تأکیذی پیشآزمون
با تّجَ بَ تأکیس ىع هَ ایيٍی در ایً دوره از ىعابلات ،الزم اظت تا تیوُوا از غيهکوصد ظیعوتو بازیافوت و ػوصایط
اضعصاری پصٌسه رّد اظيیٍان کافی خاصم ٌيایٍس .ایً ىّرد بَ غٍّان یک كابهیت راص تأکیس ػسه جِت ارش ىجّز
پصوازی در ػِص کالنَ ،بصای ُيَ پصٌسهُا ىّرد ارزیابی كصار رّاُس زصفت.
تٍِا تیوُایی ىیتّاٌٍس در ىصخهَ ٌِایی آزىّن پصوازی ػصکت ٌيایٍس کَ بتّاٌٍس ىأىّریت تػصیف ػسه پیغآزىوّن را
بَ صّرت کاىم اٌجام دٍُس .نشا در صّرت آظیر پصٌسه ،الزم اظت تا پط از خم ىؼکم فٍی ،بوار دیگوص ىأىّریوت
پیغآزىّن را اجصا ٌيایٍس.
تصيیوزیصی ٌِایی در رابعَ با ارش صالخیت فٍی پصوازی جِت ورود بَ ىصخهَ آزىّن ٌِایی در ػِص کالنَ ،بَ غِسه
کيیتَ غهيی ىعابلات رّاُس بّد.

برنبمه پشتیببنی اجرایی
بَ ىٍظّر بصزضاری کیفی ایً ىصخهَ از ىعابلات ،کيیتَ بصزضاری اكسام بَ ُياٍُگی الزم جِت اكاىت و تأىیً وغسهُای غوشایی
و ىیانوغسه ىزتصص در روزُای اكاىت تیوُا کصده اظتُ .ص یک از تیوُا بَ ُيصاه پصٌسه رّد 2 ،روز کاری ىجوّز خضوّر در
ىدم بصزضاری پیغآزىّن را رّاُس داػت تا بتّان از اىکاٌات بَ ػکم ىعاوی بصای تياىی تیوُای ػصکتکٍٍسه اظتفاده کصد.
بَ ىٍظّر بصٌاىَریضی بِتص خضّر الزم اظت تا از ُص تیو خساکثص ٌ 5فص تا تاریذ  96/3/5بَ دبیصراٌوَ ىعوابلات ىػصفوی ػوٌّس.
ارظال اظاىی کاىم بَ اٌضيام تصّیص کارت ىهی ،بَ ىٍظّر اٌجام اىّر خصاظتی فصودزاه بَ ایيیم دبیصراٌَ انضاىی اظوت .اىکوان
خضّر باٌّان غضّ تیو بَ ػکم تفکیک ػسه در ىِيانظصای تيِیس ػسه در ایً بصٌاىَ ،وجّد دارد .با تّجوَ بوَ بػوس ىعوافتی
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ىدم بصزضاری پیغآزىّن با ىدم اكاىت تیوُا ،تيِیسات رفاُی خساكهی در كانر چادرُای ظیار ،ظصویط بِساػتی ،آىبّالٌط
و آتغٌؼاٌی در ىدم اٌجام تعتُای پصوازی در ٌظص زصفتَ ػسه اظتُ .يچٍیً از دو ىصکض فصوش وظایم ُّاپیياُوای ىوسل
در ػِص اصفِان بصای پؼتیباٌی اختيانی اكالىی تیوُا (در خس ظّرت و ىهذ و  )...دغّت بَ غيم آىسه اظت.

نکبت
 .1با تّجَ بَ نضوم ُياٍُگی ،ختياً اظاىی اغضای تیو کَ در پیغآزىّن خضّر رّاٍُس داػت را توا تواریذ اغوالم ػوسه (5
رصدادىاه )96بَ دبیصراٌَ ىعابلَ اظالع دُیس.
 .2بازه زىاٌی  10انی  16تیص جِت بصزضاری پیغآزىّن با تّجَ بَ ُياٍُگیُای صّرت زصفتَ با ىع ّنیً باٌس تػییً ػسه و
در خال خاضص كابم تغییص ٌيیباػس .نشا الزم اظت تیوُا بصای خضّر در ىدم پیغآزىّن در بازه زىواٌی ىوشکّر ،تيواىی
ُياٍُگیُای ىّرد ٌیاز را اٌجام داده و بصای آن بصٌاىَریضی ٌيایٍس.
 .3تیوُا ىی تّاٌٍس اونّیت روزُای خضّر رّد در بازه زىاٌی ىشکّر را بَ دبیصراٌَ اغالم ٌيایٍس تا بصٌاىَ خضّر بوص اظواس
آن صّرت زیصد .با ایًخال زىانبٍسی بص اظاس تػساد تیوُای ػوصکتکٍٍسه در پیغآزىوّن و ىعوافت ُوص تویو از ىدوم
بصزضاری صّرت رّاُس زصفت و بَ اظالع تیوُا رّاُس رظیس.
 .4بَ تیوُا تّصیَ ىیػّد ختيا كبم از خضّر در ىدم پیغآزىّن ،چکنیعتی از ىّارد ىّرد ٌیواز آىواده ٌيوّده و از آوردن
تياىی اكالم و تجِیضات رّد اظيیٍان خاصم ٌيایٍس.
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