
:مارهش            فرم آزمون خلبانی پهپاد توسط ارزیاب امین کارگروه پهپاد اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران  

گروه پهپاد ارسال میگردد.این قسمت به طور محرمانه توسط ارزیاب پرشده و کل فرم به صورت الکترونیک تبدیل و برای کار  

 

........................................................... شماره ملی:.................................................................................. نام و نام خانوادگی ارزیاب:   
..................................................................... ایمیل:....................................................................... .....................................تلفن همراه:   

....................................................................... شهر: ......................................................................................................................استان:   
 

 

 

⃝     ⃝     ⃝     ⃝    ...های مخابراتی وفرکانس ،رادیوکنترل ،       ،       ،           های آن از جملهو زیرسیستم . سطح دانش فنی متقاضی در مورد پهپاد1  
................................................................................................................................................................................:توضیحات تکمیلی    

          ⃝     ⃝     ⃝     ⃝                                                               های پروازحریم ، عوامل خطر، مقررات هوایی ویمنی پرواز. سطح آشنایی با اصول ا2
................................................................................................................................................................................:توضیحات تکمیلی    
    ⃝     ⃝     ⃝     ⃝                                                                          و ...            افزارهای کنترل و کار با پرنده مثل تسلط فرد بر نرم. 3

................................................................................................................................................................................:توضیحات تکمیلی    
⃝     ⃝     ⃝     ⃝                                                                                                  هشت انگلیسی. پرواز سطح انجام مانور پروازی 4  
⃝     ⃝     ⃝     ⃝                                                                                            یا           . پرواز سطح انجام مانور باالرفتن و دورزدن آرام5  
⃝     ⃝     ⃝     ⃝                                              پرواز سطح انجام دورزدن دور یک سوژه، مانور فیلم برداری از یک سوژه درحال چرخیدن دور آن. 6  

⃝     ⃝     ⃝     ⃝                                                           رنده. پرواز سطح انجام هدایت پرنده با تصویر مانیتور بدون نگاه کردن مستقیم به پ7  

.....................................................................................................................:(7-4در مورد مانورهای پروازی) توضیحات تکمیلی    
 

 
بندی سطح خلبان:                                               جمع   

 

مشخصات فرد با اصل کارت ملی یا گواهینامه رانندگی تطبیق داده شد و تایید میشود. -  

وضعیت کلی سالمتی فرد از لحاظ حرکت و بینایی تایید میشود. -  
 

  ................................................................................ی مورد آزمون:نام و مدل پرنده

   .................................................................................................شماره سریال پرنده: 

....................................................................................... نترل:شماره سریال رادیوک  
:شامل ،به همراه فرم ارزیابی حاضر هااخذ سه عکس و ارسال الکترونیکی آن  

. عکس از خلبان متقاضی به همراه رادیو کنترل و پرنده1  

کارت ملی یا گواهینامه رانندگی خلبان. عکس از 2  
پیوتر پرواز های مونتاژی که شماره سریال ندارند، شماره کامز بخشی از پرنده که در آن شماره سریال پرنده یا شماره شاسی درج شده باشد ) برای پرنده. عکس ا3

    ( اندازی آن کامپیوتر گرفته شود. افزار راهاز نرم         

  نام و امضاء ارزیاب:                                                                                                                                          

   
   

            

 

  

...............................................................................................قیق محل آزمون: د آدرس.......................... ......شهر:  ............................... محل آزمون:استان   

................................................................................................. :دمامیزان باد و  و ارتفاع ............................. ساعت:           ........        /........ /........تاریخ آزمون:   

     
 مشخصات آزمون دهنده

 

.............. وزن: .............قد: ........   /........ /....... :تولد تاریخ ....................................................شماره ملی: ............................................... ............ وادگی:نام و نام خان  
................................................................................................................................... آدرس:......... ..........................................شهر:  ................................................استان:   

  ...............................................ثابت: تلفن  ....................................................تلفن همراه: 
                                   متقاضی: نام و امضاء                   ...                         ................................................................................................................................ ایمیل:
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