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آبان 96

مقدمه
سامانه مدیریت مجوز های کمیته هوانوردی به منظور ایجاد یک اتوماسیون الکترونیکی برای در خواست های صدور  ،تمدید و
تغییرات شرکت های جاری و متقاضیان جدید ایجاد گردیده است.
این مستند راهنمای مربوط به تغییرات شرکت می باشد.

تغییرات شرکت
برای ارسال کلیه تغییرات در شرکت می بایست از طریق سامانه درخواست تغییرات مربوطه را انتخاب نمایید این درخواست ها
شامل موارد زیر می باشد :
•

تغییر مدیر عامل

•

تغییر آدرس

•

تغییر هیدت مدیره

•

تغییر سهامدار حقیقی

•

تغییر مدیر فنی

•

تغییر کارمند فروش

برای انجام هریک از تغییرات به شکل زیر عمل می کنیم.

.1

ورود به سامانه از طریق آدرس /https://aviation.cao.ir
نام کاربری و رمز عبوری را که از سازمان دریافت نموده اید را در این فرم وارد کنید و با زدن دکمه ورود وارد صفحه
شخصی شرکت خود شوید.

تغییر مدیر عامل
 .1انتخاب نوع درخواست
از طریق زیر منوی درخواست ها به روی گزینه تغییرات شرکت کلیک نمایید .

گزینه تغییر مدیر عامل را از لیست مربوطه انتخاب می نماییم .

در این بخش در صورتی که شرکت مدیر عامل تایید شده ای در سوابق خود داشته باشد در بخش مدیر عامل قبلی آورده می شود
ولی در صورتی که مدیر عامل قبلی تایید نشده باشد آن را نشان نمی دهد.

در بخش زیرین نیز اطالعات مدیر عامل پیشنهادی را می بایست همراه با پیوست های خواسته شده وارد کرد

 .2مراجعه به کارتابل و ارسال نهایی درخواست .
پس از صدور درخواست کاربر می بایست به کارپوشه خود مراجعه نماید و نسبت به تکمیل مدارک بیشتر اقدام نماید.
درصورتی که کاربر برای اولین بار در سامانه بخواهد صدور درخواست نماید می بایست کلیه اطالعات جاری خود را قبل از
تغییرات در بخش های مربوطه به طریق زیر وارد نماید .

نیازمندی های ارسال در خواست برای اولین بار شامل موارد زیر می باشد.

.1

وجود حداقل یک مجوز بهره برداری
 .1پیوست مجوز فعالیت

.2

اطالعات عمومی شرکت که شامل موارد زیر می باشد
 .1شناسه ملی
 .2شماره ثبت
 .3تاریخ ثبت
 .4کد اقتصادی

 .5آدرس
 .6کد پستی
 .7تلفن
 .8ایمیل
 .9تلفن همراه
 .10پیوست اساسنامه
 .11پیوست آخرین روزنامه رسمی
 .12اجاره نامه  /سند مالکیت
.3

اطالعات مدیر عامل و پیوست های آن که شامل موارد زیر می باشد
 .1کارت ملی
 .2شناسنامه
 .3آخرین مدرک تحصیلی
 .4وضعیت نظام وظیفه (اگر مرد باشد در غیر اینصورت الزامی نباشد)
 .5عدم سوء پیشینه
 .6عدم اعتیاد
 .7گواهی مقدماتی فروش بار
 .8گواهی پیشرفته فروش بار
 .9گواهی کاالی خطرناک

.4

اطالعات سهامداران
 .1کارت ملی
 .2شناسنامه

.5

اطالعات هیت مدیره
 .1کارت ملی
 .2شناسنامه

.6

اطالعات مدیر فنی (در صورتی که مجوز بار هوایی داشته باشیم)
 .1کارت ملی
 .2شناسنامه
 .3آخرین مدرک تحصیلی
 .4وضعیت نظام وظیفه (اگر مرد باشد در غیر این صورت الزامی نباشد)
 .5عدم سوء پیشینه
 .6عدم اعتیاد
 .7گواهی مقدماتی فروش بار
 .8گواهی پیشرفته فروش بار
 .9گواهی کاالی خطرناک
 .10گواهی دوره حیوانات زنده
 .11گواهی نامه دوره بسته بندی

.7

اطالعات کارمند فروش (در صورتی که مجوز بار هوایی داشته باشیم)
 .1کارت ملی
 .2شناسنامه
 .3آخرین مدرک تحصیلی
 .4وضعیت نظام وظیفه (اگر مرد باشد در غیر این صورت الزامی نباشد)
 .5عدم سوء پیشینه
 .6عدم اعتیاد
 .7گواهی مقدماتی فروش بار
 .8گواهی پیشرفته فروش بار
 .9گواهی کاالی خطرناک

برای ورود اطالعات فوق می بایست به طریق زیر عمل نمایید.

 .1ورود آخرین مجوز بهره برداری
برای این منظور می بایست مطابق شکل زیر ابتدا لینک صدور مجوز را کلیک نمایید و اطالعات آخرین مجوز مربوطه را همراه
با پیوست آن در این قسمت وارد نمایید  .توجه کنید در درخواست های تمدید این کار در همان ابتدای کار انجام می
پذیرد .

 .2اطالعات عمومی شرکت
برای تکمیل این بخش می بایست از  2طریق پروفایل شرکت و ضمایم شرکت اطالعات الزم را تکمیل نمایید .

همانطور که در شکل فوق مشاهده می گردد تعدادی از اطالعات مربوط به شرکت در این فرم وارد میگردند  .برای بخش دیگر که
بخش پیوست های اساسنامه  ،روزنامه رسمی و ..می باشد می بایست از طریق بخش ضمایم شرکت اقدام نمود .

 .3سهامداران
برای تکمیل این بخش کاربر می بایست مطابق شکل زیر بر روی لینک سهامداران کلیک نماید  .اگر شرکت مربوطه
دارای سهامدار حقوقی باشد می بایست در لینک سهامداران حقوقی سهامدار مربوطه را وارد نماید.
برای سهامداران حقیقی پیوست کارت ملی و شناسنامه در بخش ضمایم اشخاص الزامی می باشد.

پس از بازکردن لینک مربوط به سهامداران حقیقی می بایست با کلیک بروی دکمه جدید نسبت به ورود اطالعات سهامداران
اقدام نمایید .

 .4هیئت مدیره

در قسمت هیئت مدیره نیز می بایست عالوه بر مدیر عامل سایر اعضا نیز به ترتیب زیر معرفی گردند .

برای مدیر عامل می بایست تمامی پیوست های مربوط به مدیر عامل که درباالی فرم آمده است در بخش مربوطه آورده گردد
ولی برای دیگر اعضا می بایست کارت ملی و شناسنامه پیوست گردد.

 .5کارکنان الزامی
در این بخش نیز مانند هیئت مدیره می بایست برای شرکت هایی که دارای مجوز بار هوایی می باشند مدیر فنی و کارمند فروش
جاری همراه با مدارکشان تکمیل گردد .مدارک مربوطه هرکدام می بایست در بخش ضمایم اشخاص وارد گردند.

پس از تکمیل مدارک سیستم اجازه می دهد که درخواست جاری به کمیته هوانوردی ارسال گردد  .کاربر مربوطه می بایست به
ط ور مرتب به کارپوشه خود سرکشی نماید زیرا برای پرداخت وجه و رفع نواقص امکان دارد که کار به آن ارجاع گردد.

تغییر آدرس
برای این قسمت نیز می بایست پس از انتخاب گزینه تغییر آدرس نسبت به صدور درخواست تغییر اقدام نمایید .

در این بخش نیز مانند درخواست های قبلی پس از صدور درخواست  ،کاربر برای ارسال نهایی کار به سازمان می بایست به
کارپوشه خود مراجعه نماید و نسبت به تکمیل مدارک اقدام نماید.

تغییر هیئت مدیره
برای این قسمت نیز می بایست از لیست تغییرات گزینه هیئت مدیره را انتخاب نمایید.

لیست هیئت مدیره جاری در صورتی که کلیه هیئت مدیره قبلی تایید شده باشد نشان داده می شود  .در قسمت لیست هیئت مدیره
جاری نیز باید توجه داشت که می بایست کلیه اعضای هیت مدیره وارد شوند حتی درصورتی که فقط یک عضو تغییر داشته باشید.

بعد از صدور درخواست کاربر می بایست به کارپوشه خود رجوع نماید و دوباره نسبت به تکمیل مدارک مانند بخش تغییر مدیرعامل
اقدام نماید.

تغییر سهامدار حقیقی
برای این قسمت نیز می بایست از لیست تغییرات گزینه سهامدار حقیقی را انتخاب نمایید .

در این بخش نیز مانند درخواست هیئت مدیره در بخش لیست سهامداران حقیقی کلیه سهامداران وارد گردند نه فقط سهامداران
جدید .
بعد از صدور درخواست کاربر می بایست به کارپوشه خود مراجعه نماید و به تکمیل مدارک مانند تغییر مدیر عامل اقدام نماید.

تغییر مدیر فنی
برای این قسمت نیز می بایست از لیست تغییرات گزینه تغییر مدیر فنی را انتخاب نمایید.

کاربر باید اطالعات مدیر فنی جدید را وارد نماید و سپس به کارپوشه خود مراجعه نموده و مانند تغییر مدیر عامل به تکمیل
مدارک و سپس ارجاع به سازمان بپردازد .

تغییر کارمند فروش
برای این قسمت نیز می بایست از لیست تغییرات گزینه تغییر کارمند فروش را انتخاب نمایید .

کاربر باید اطالعات کارمند فروش جدید را وارد نماید و سپس به کارپوشه خود مراجعه نموده و مانند تغییر مدیر عامل به تکمیل
مدارک و سپس ارجاع به سازمان بپردازد.

