
 ل ی تحص رانی | ا یصفر تا صد خلبان  کشد؟ی چند سال طول م یرشته خلبان  

 

می  و رواز گذرانده اند رویای پ   دریاری از افراد بخشی از کودکی خود را بس. می باشد کودکی بسیاری از مردم خلبانی رویای 

د  مایل به ادامه تحصیل در این رشته هستید و می خواهی  ما هنوز همخلبانی را اننتخاب نمایند. اگر شخود برای شغل آینده  خواستند 

 ه باشید. پس تا آخر این مقاله با ما همرا رشته خلبانی چند سال طول می کشد؟  تحصیل در  دبدانی 

وصف  لذت   با مزایای فراوانی مانند درآمد باال تحصیل در این رشته نیا دارد چرا که رشته خلبانی متقاضیان زیادی در سراسر د

؛  ناپذیر پرواز در آسمان همراه است. سختی های موفقیت در این مسیر و همچنین چالش هایی که یک خلبان با آن ها مواجه می شود

  ل، دانشگاه ها برترصی حامل شرایط ت صفر تا صد خلبانی شاله به  در این مق سازد. شغل منصرف می  انجام این گاهی افرد را از 

ایران  کارشناسان  کسب اطالعات بیشتر پیرامون این رشته با برای  بانی، مزایا و معایب این رشته و موارد دیگر خواهیم پرداخت. خل

 فرمایید. تماس حاصل تحصیل 

 

   تحصیل در رشته خلبانی

  لبانی از گرایش هایخ. ییهوا ی ناوبر رشته و  مراقبت پرواز  رشته ، یرشته خلبان مل؛ شا وت دارد ارشته هوانوردی سه گرایش متف

  ت ی که هدا شود  ی گفته م یبه کسشود ه می نیز شناخت  دارسکان ای  لوت ی پ  ای  اتوری وکه با نام های آ بان اصلی رشته هوانوردی است. خل

با توجه به اهمیت   را بر عهده دارد.  دری پاراگال ای  ینظام ای جنگنده  یمای هواپ  ، یمسافربر یمای هواپ   کوپتر،ی مانند هل ییهوا له ی وس کی 

ردار می  از پرستیژ باالیی در جامعه برخو این شغل  ،ه داردمراهبه رتباط با جان انسان ها مسئولیت و خطراتی که در ا ،لاین شغ

 شد. با

 ندی نما تی فعال یبتوانند با عملکرد بهتر نکهی ا یها براخلبان  است. هشدشکیل  جامعه ی خلبانی از سالم ترین افراد ت ه  شود ک گفته می 

و    یاز خوردن مشروبات الکل یورزش، خوددار  ،یسالم بودن سبک زندگ ی و به طور کل رندی بگ شی را در پ  ی سالم یسبک زندگ دی با

کامل باشند و   ش ی در رفاه و آسا دی باال با ین فشار روا ل ی است که افراد شاغل در آن به دل یشغل ی. خلبان یش می گیرنددر پ  را رهی غ

 شق و عالقه زیاد است. تلزم عسخلبانی همانند یک شغل نظامی می باشد و وارد شدن به آن م  .را داشته باشند یذهن  دغدغه نی کمتر

خلبانان در   گاهی باالست. جا ای دن  ی آن در همه جا یو تقاضا براخاصی را دارد  ط ی شرا ای دن  یدر تمام کشورهااین رشته در  رشی پذ

افراد   نی ا یکه برا  ییهاتی بوده و حقوق و مزباالتر  ییای آس یاز کشورها یاری و بس ییکای آمر ،ییاروپا  ی در کشورها رانی خارج از ا

 می گیرند بسیار عالی می باشد.  نظر در 

  رانی در ا یخلبان  یهاآموزش  ی جهان دارد و از طرف ی از کشورها یار ی نسبت به بس یکمتر نهی هز  رانی وجود خلبان شدن در ا نی ا با

نان ایرانی وجود  یاری برای خلبابسشغلی عیت های  م دنیا موقدر تما ل ی دل نی . به هممی باشد  برخوردار ییاز استاندارد و اعتبار باال

 می دانند.خلبانان دنیا  و خلبانان ایرانی را از بهترین دارد

 

 در رشته خلبانی شرایط تحصیل 

شته الزم است  پیش از تحصیل در این ر. بنابراین جزو سه شغل پر استرس ترین شغل های دنیا می باشد لبانی جالب است بدانید که خ

 گاه شوید. ر آن آاشتغال داز شرایط 

  اری فشرده مباحث بس  ی آموزش یهاساعت  نی پشت سر بگذارند، در ا دی با یافشرده   یآموزش یهاخلبان شدن ساعت   یافراد برا 

 .شودی داده مها آموزش به آن  ره ی در پرواز و غ کی نامی رودی آ ما،ی ساختار هواپ  ،یازجمله هواشناس  یتخصص

و   نی ترشده و گسترده   ی بررس ق ی صورت دق  به ره ی و غ ی درس  ،یجسم  ،یروح طی افراد برتر سنجش صورت گرفته و شرا نی ب 

 .رندی گی در نظر م یخلبان   یپارامترها را برا نی ترسخت 

 .بوده و جان صدها انسان در دست خلبانان است یانسان  یهاه ی مسئول حفاظت از سرما خلبانان

 .شودیاست، به خلبان سپرده م مای که همان هواپ  ی دالر ونی ل ی م نی چند ی ماد ه ی از سرما حفاظت



 خلبان شود!  تواند ینم ی خلبانان هرکس ی ذکرشده برا یاختصاص ط ی توجه به شرا با

 

 

 کشد؟ی چند سال طول م یرشته خلبان 

مقررات وزن و   ،ییهوا یپرواز، ناوبر ق ی آالت دق ک،ی نامی رودی آ ،یچون هواشناس ی به ارائه دروس که  یخلبان  ی تئور ی کالس ها

،  پردازند ی پرواز م یولوژی زی و ف  یمحاسبات، نقشه خوان  زی پرواز و ن  وتری نحوه کار با کامپ  ستم،ی موتور س ما،ی هواپ  ی ها تی تعادل، قابل

ساعت    50ود و متقاضیان مستلزم گئراندن رگزار می شی، دوره عملی ب دوره تئور  پس از  انجامد.ساعت به طول می  150به مدت 

در ایران پرواز های  شده برای دریافت مدرک پایه خلبانی می باشد. مدت زمان اعالم  آموزشی به همراه استاد خلبان خود می باشند. 

سال   3بانی به مدت برای خلک مورد نیاز کسب مدارلج در کا سسنا و تکنام انجام پذیر اند. ی سبکی مانند پایپر،ما هاآموزشی با هواپی 

 حدود دو سال تکمیل شود. باید  به طول می انجامد و ساعت پروازی

نند  هماباید گفت که خلبانی چند سال طول می کشد؟ شگاه شرایط متفاوتی دارد و در پاسخ رشته تحصیل در رشته خلبانی از طریق دان 

های خلبانی   وزشگاه م هد کشید. در آسال طول خوا  4به مدت  ای دوره کارشناسی، اخذ مدرک کارشناسی در این رشته سایر رشته ه

 واهینامه پرواز دریافت نمایند.افراد می توانند با گذراندن دوره های خاصی در مدت زمان کمتری گ 

 

 ق یک خلبان موف ویژگی های شخصیتی 

ویژگی های  موفق تبدیل شوند باید  برای آنکه به یک خلبان،  زمون های سالمت را پشت سر بگذارندوه بر اینکه خلبانان باید آعال

 داخت. مه به بررسی ای ویژگی ها خواهیم پرشخصیتی خاصی نیز داشته باشند. در ادا

مقابله با چالش و استرس برخوردار   ییاز توانا دی است، شما با ای مشاغل دن  نی از پر استرس تر یکی  یکه خلبان  ییاز آنجا •

 تصمیم را در کمترین زمان بگیرید. و در شرایط حساس بهترین دی باش

  ط ی در شرا ییباال یری پذ سک ی قدرت ر دی رو با نی از ا  د،ی مواجه هست  ی ادی شغل شما با خطرات ز  نی که در ا ستی ن  یشک •

 .دی خاص داشته باش

 دی زمان را داشته باش تی ری مد زی سخت و ن   طی قدرت کنترل شرا دی با •

 خلبانان است. لیت پذیری ویژگی بارز مسئو •

 . دی را داشته باش یکادر پرواز  یاعضا  گری ارتباط با د یو برقرا  یتوان انجام کار گروه و  اال روابط عمومی ب از  دی با •

 

 نیاز خلبانی مورددارک م

 PPL (Private Pilot License)ی یا  واهینامه شخصدرک گم

که به   یدت می آ  س ساعت پرواز به د  45و  وری الس تئ ساعت ک 469حداقل با گذراندن خصی است و این مدرک یک گواهینامه ش 

کشوری شرکت کرده و   سازمان هواپیماییدر آزمون  ، در این دوره لوب پس از کسب نتیجه مط  زمان می برد.  ماه   6طور معمول 

شرایط   ی شخصی و در دن شخص نسبت به پرواز با هواپیماهاانگر مجاز بواین مدرک بی  ود. ش لب داده می طبه داو PPLمدرک  

یک از این موراد ممنوع   . این مدرک برای حمل مسافر و استفاده تجاری تعریف نشده است و انجام هرمی باشد  VFRرواز با دید پ 

 می باشد. 

 CPL (Commercial Pilot License)    امدرک گواهینامه تجاری ی 

به طور کلی   د. و غیره را هدایت کن   ایرباس، فوکرئینگ، مانند بوماهای مسافربری  ه خلبان می دهد که هواپی این امکان را ب این مدرک 

به  ، ساعت  385حداقل  به مدت  کالس های تئوری  ستامدرک الزم  برای دریافت این ل می کشد وماه طو  10این دوره به مدت  

 وری شرکت نماید.آزمون هواپیمایی کش درنهایت متقاضی باید و در رانده شدهگذساعت پرواز  110همراه 



  IR (Instrument Rating) یا اجازه پرواز کور  نامهی گواه مدرک

  40و    یساعت کالس تئور  320شود که شامل  یگذرانده م نی رالی ا کی و به منظور وارد شدن به   CPLدوره پس از اخذ مدرک  نی ا

شب ها و   دی توان  یشما م هم شناخته می شود  مای هواپ  قی پرواز با آالت دق نام که با نامهی گواه نی ا افت ی . پس از درمی باشد ی ساعت عمل

واهینامه حمل و نقل شرکت  داشته باشد و گ  ل سناس  18ذکر شده متقاضی باید می مدارک تماذ برای اخ  .دی هم پرواز کن  ی ابر ی در هوا

 را نیز دریافت کرده باشد.  ATPLهای هوایی یعنی 

 M.Eو اجازه نامه   INSTمدرک 

و   ی ابر یمانند هوا  ینامساعد جو  ط ی پرواز را تجربه کنند و پرواز کردن در شرا یناوبر یهابا انواع دستگاه خواهندی که م یخلبانان 

که قصد دارند   ی. خلبانان ندی نما  افت ی دوره را در نی مربوط به ا نامهی را گذرانده و گواه  INST دوره  دی آلود را تجربه کنند، باو مه  یباران 

 .ندی را کسب نما M.Eنامه الزم است که اجازه  ند،ی دو موتوره به باال پرواز نما یماهای پ با هوا

 AFIIو   AFIمدرک 

را بگذرانند.   AFII و AFI یآموزش  دو دوره  دی رشته آموزش دهند، با نی ا انی بان به دانشجوعنوان استاد خل به می خواهند که  یخلبانان 

است که خلبان   یوقت  یبرا AFII  دهد و دوره  ادی  انی را به دانشجو مای پرواز با هواپ  است که خلبان بخواهد نحوه  یوقت  ی برا AFI دوره

 .آموزش دهد یخلبان   انی را به دانشجو  موالتور ی با س پرواز بخواهد نحوه 

 

الزم است. خلبانان بعد از اخذ   AFIو   INSTهر دو مدرک  AFIIاخذ مدرک  یالزم بوده و برا  INSTمدرک  AFIاخذ مدرک  یبرا

ند،  دار ت ی فعال ی و آموزش  یکشاورز ،یمسافربر ،یونقل عمومحمل  که در حوزه  ییمای هواپ  یهادر شرکت  توانند  ی مدارک مربوطه م

 استخدام شوند. 

 

 جات خلبانی در

د. افرادی که دوره  اشنان اطالق می شود بسته به اینکه خلبان نظامی هستند و یا غیر نظامی هستند متفاوت می ب درجاتی که به خلبا

پروازی که دارند  ی می گذراننذ با توجه به سابقه و تعداد ساعات شور و یا در شرکت های خصوص ی کاپیمای وه  را در سازمانبانی خل

اند  را گذرانده  CPL که دوره  یکسان  ت،ی ر۱ ی اند سردوش را گذرانده  PPLکه دوره   یکسان  یطور کل  اما بهشوند. درجه بندی می 

  ۴ یاند سردوشگذرانده زی را ن  ATP خط و به خلبانان کامل که دوره  ۳ ی دوشاند سررا گذرانده IR که دوره  یکسان  ت،ی ر۲ ی سردوش

 .کند  یم دای پ  زی ن  ی شتری ب  یارتقا د شو شتری . هرچقدر تجربه خلبان ب شودی خط اعطا م

 

 زش خلبانی در ایران ومراکز آم

 مرکز ایران

ضیان امکان  آغاز کرده است و به متقا 87از سال  ار خود را و ک خلبانی ایران می باشد   ارسمدیکی از بهترین  این مرکز در واقع 

 فوق سبک را می دهد. و  لبانی شخصی، تجاری دریافت مدارک دوره های خ

 

 هما  ییهوا مرکز

كاركنان   یآموزش یهادوره ایران است كه  یاسالم ی جمهور یشركت هواپیمای  یهااز زیرمجموعه   یمركز آموزش "هما" یك

  ین ی ( در ایران است. واحد آموزش زمIATA-ATCمورد تأیید یاتا ) ی این مركز، اولین مركز آموزشبرگزار می کند. را  یهواپیمای 

 پنجم قرار دارد.  مهی ب  ابانی هما در تهران، جاده مخصوص کرج، خ ی و مهماندار یخلبان 

 



 

 آرتا کیش مرکز 

سازمان هواپیمایی کشوری  مجوز خود را از  81ی باشد که در سال این مرکز یکی از بزرگ ترین مدارس خلبانی خاورمیانه م

به خلبان  هر چهار مدرک فوق را رکز هم این م ود در نظر گرفته است. فروند هواپیما برای دوره های آموزشی خ  6و  یافت نموده در

 می دهد. ا ارائه ه

 کز آموزش مجازی فنون هواییمر

کند.   ی استفاده م ی آموزش به متخصصان صنعت هوانوردوری ها برای بروزترین فناآغاز به کار کرده، از  90مرکز که در سال  نی ا

امکان   رانی از هر گوشه ا  انی اشاره کرد که به متقاض یو زنده ا نی آنال یتوان به آموزش ها  یمرکز م  نی جالب ا  یها  یژگی از و

 دهد.  ی مشارکت را م

 مرکز پارسیس 

 مود و دوره های خلبانی، دیسپچری و مهمانداری را ارائه می دهد. را آغاز ن  فعالیت خود 1389ن مرکز در سال ای 

 مرکز معراج 

الزم را   یشرکت کرده و مدارک خلبان  ین ی زمو  ی و کادر پرواز  یمهماندار ،یخلبان   یدر دوره ها دی توان  یشما م  زی در مرکز معراج ن 

کند. البته دوره   ی خود را برگزار م  یآموزش  ی دوره ها نی قزو ژهی بوده که در فرودگاه و یمرکز خصوص ک ی مرکز  نی . ادی کن  افتی در

 شود.  یاکباتان تهران برگزار م رکمرکز در شه نی ا ی تئور یها

 آر ارتش  ی آمرکز 

محسوب   ی خصوص یو شرکت  ست ی وابسته ن  ی و نظام  یارگان دولت  چی که به هشد  سی تاس ۱۳۹۱آر ارتش در سال   ی آ ی نظام تی سا

 .پردازدی م ینظام  یکه به آموزش خلبان  شودیم

 

 ی  دوره های خلبان  رایج هزینه

  نامهی و گواه (CPL) یبازرگان  یدوم خلبان  نامهی ، گواهPPL) )  ی شخص یخلبان  نامهی پرواز از مرحله گواه یها  نامهی کسب گواه

Instrument licence ساز  هی تا مرحله شب در شب پرواز ی برا ( پروازSimulatorو در نها ) نامهی گواه افتی در ت ی air transport 

pilot's licence   تومان  ونی لی م ۳۰۰تا  ۷۰بین مراحل  نی ا هی کردن کل یسپر  نهی و هزبر است زمان در حدود چهار تا پنج سال

 است.  تخمین زده شده 

 

 بانیخل صطالحات رایجا

   واز اعالم آمادگی می کند.به خدمه پر قصد بلند شدن دارد و مای که هواپ  شودی به کار برده م یهنگام جی اصطالح را نی ا: efc  زمان

بدون   ی اضطرار یهاحضور دارند و در زمان  مای که در هواپ  شودی اطالق م یاصطالح به کسان  نی ا : deadheadیا  پرواز مرگشی پ 

 .ردی گی افراد تعلق م گونهن ی به ا ییو دستمزد باال شود  یگفته م  مرگ  شی افراد پ  نی )با چتر( به ا پرندیم نیی پا مای وقفه از هواپ 

اشته و به برج مراقبت فرود را  د نی فاصله را با زم نی و کمتر دهی به فرودگاه مقصد رس مای که هواپ  شودی گفته م یزمان  به  : ییفرود نها

 . شود یآماده م نی نشستن به زم ی و برا  داردیاعالم م

ATC : ری مس ی مانع را در ط  نی کند که کمترمی را انتخاب  یری مس  ییاست، درواقع ناوبر هوا ییهوا ک ی کنترل تراف یبه معن  

 داشته باشد.  مای هواپ  یپرواز

  یبر اساس ساعت جهان  زمان نی است. ا ره ی پرواز، فرودگاه مبدا و مقصد، برج مراقبت و غ کی خلبانان  نی ب  یزمان هماهنگ: زولو 

 . شودیم می تنظ



 تاچ دارون: به معنای فرود می باشد. 

 دهنده دریافت و درک پیام است.  روجر: عالمت نشان

ARRIVAL ما به فرودگاه: ورود هواپی 

 ده بیشتر به کار می رود ( عیت قرمز ) در خصوص خلبانی هواپیما های جنگن ه باش کامل و وضکرامبل: حالت آماداس

 قرار داده شده است.  شگیری از مشکالت سوء مزاج مسافران پاکت هوا: برای پی 

 از: به کابین خلبان عرشه پرواز می گویند. شه پروعر

 

 آخرین اخبار رشته خلبانی

 ! واپیمایی که مدرسه شد ه

  ی آموزش یاز واحدها  یکی اتفاق در  نی اما ا دی ای به نظرب  یرعادی غ دی شا  یمسافربر  یماهای هواپ  یکالس درس در محوطه داخل لی تشک

خلبان  نی بال، کنار موتور و کاب   ری و ز شود ی م لی تشک مای هواپ  یهایصندل  انی ها در راهروها و مکه کالس  ییافتاده است. تاجا تختی پا

و   ری تعم یمهندس ،یخلبان  یهامند به رشته   پسران عالقه  یکه براسه این مدر فراغت محصالنش است.  قات محل گذران او  مای هواپ 

نهم در آن   هی پا انی پس از پانش آموزان می دهد که دارا به  این امکان لیجاد شده است مای هواپ  کی ن برق و الکترو  یو مهندس ینگهدار

از   هارس د ی تئور یری ادگی  یو شاگردان به جا   شودی م لی تشک ی مسافربر یمای هواپ  ۲داخل  شی هاهنرستان کالس  نی نام کنند. ا ثبت

شده تا بدانند در   ده ی تدارک د ییآموزان البراتورهادانش  ی. براشوندی آشنا م مای هواپ  زاتی خلبان، موتور و تمام تجه نی با کاب  کی نزد

داخل    اشی آموزش یهات ی فعال  یهنرستان حت  نی . ارا انجام دهند ی پرواز یحالت پرواز چگونه رفتار کنند و در اتاق دود مانورها

)آژانس   اسا« ی ( و »ی کشور ییمای هواپ  یالمللنی )سازمان ب  کائو«ی کانادا و آلمان منطبق با مستندات روز »ا ی پس از کشورها مای هواپ 

 اروپا ( است.  یهوانورد یمن ی ا

 اصفهانی و سقوط دو پاراگالیدر در گردنه رخ قانون پرواز غیر

 ینامساعد و زمان نامناسب  ینداشتند در هوا دری پاراگال نامهی ناشناس بودند و گواه ییهوا یها  ورزش  ته ی کم یاعضا  یافراد که برا  نی ا

 . .اقدام به پرواز کرده بودند

 

 


