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 چکیده
را  «ی»رشد و گسترش کم    و «یدهو سازمان دجای»اآموزش خلبانی در دانشگاه علوم و فنون هوایی از سه مرحله توسعه، مرحله  

با هدف مقایسه تطبیق  ی آم  وزش خلب  انی این پژوهش     از این رو    ، می باشد  ت«یفیبر ک   دی»تأک   پشست سرگذاشته و در مرحله

 ش  ده اس  ت   انجام  خلبانی نظامی و غیر نظامیآموزش خلبانی سایر دانشگاه های  با    شهید ستاری    علوم و فنون هواییدانشگاه  

الزم ب  ا اس  تفاده از مطالع  ه   یه  ااس  ت  داده  یلیتحل  -یفیو ازنظر روش توص  یکاربرد  یقاتازنظر هدف از نوع تحق  یقتحق  ینا

قرارگرفت  ه   وتحلیلی  همورد تجز  یفیک   و به روش  (Breddyالگوی مطالعه تطبیقی بردی )و با استفاده از    یآورجمع  یاخانهکتاب

دانشگاه جنگ  زونا، یدانشگاه آر  کا، یماکسول آمر  کا، یآمر  AOT  یخلبان  یسات آموزش عالمؤسشامل    یقتحق  یاست  جامعه آمار

 ه  اییافت  ه   یدن  دگرد  هدفمند انتخابکه با روش    می باشد  یو کاربرد  یدانشگاه جامع علم  ل، یو دانشگاه جنگ اسرائ  ستانپاک 

و   ین  اوبر  ، یول  و یزیف  م  ا، یهواپ  یهاس  ت یو سموت  ور    ک، ینامیپرواز، آئرود  قیدر دروس آالت دقکه  از آن است    یحاک   یقتحق

 دیش  ه یی  دانشگاه ه  وادیشده مشاهده نگردانتخاب یهانمونه نیب یتفاوت معنادار یساعت درس یزیرازنظر برنامه  یهواشناس

برخوردار   یتریقو  یزیرمراکز موردمطالعه، از برنامه  رینسبت به سا  کیجنگ الکترون  ، ینظامافزار و علوم  در دروس جنگ  یستار

 کیبالس  ت یهاموش  ک یه  اب  اصخد در دوره یشتریب تیفعال یاست  در دانشگاه پاکستان در حوزه دروس جنگ و علوم نظام

 یزیراز برنام  ه  م  ورد مطالع  همؤسس  ات    ریسا  بتبه نس  زونایآر  یدر مراکز آموزش  یهوانورد  نیو قوان  هیمشاهده شد  دروس پا

 برخوردار است  یتریقو

   یمدل برد   ،یخلبان  ینیآموزش زم ،یقیمطالعه تطب  کلیدی:های وا ه
 

The study of the degree of matching of pilot training provided by the 

University of Science and Technology, Shahid SATTARI with military 

and non - military systems on the different universities of the world 
 

Ali Reza Roudbari, Ali Farhadi and Mohsen GHeysari 
Abstract  

This research was conducted with the aim of comparative comparisons of pilot training 

at Shahid Sattari Air University (from the point of view of the source of the planned 

courses, the planned time of each lesson and the order and sequence of each lesson 

presentation) with selected international, regional and national universities. 

This research is a applied research in terms of the purpose and is descriptive-analytical 

regarding method. Data were collected by library method and analyzed using Breddy's 

comparative study model and qualitative method. The statistical population of the study 

consisted of American AOT pilot training institutes, Maxwell American University, 

Arizona University, Pakistan War University, and Israeli War University and Applied 

Scientific University.  The method of selecting the statistical population is Purposeful 

sampling.  Research findings indicate that there was no significant difference between 

the samples in the exact courses of flight, aerodynamics, engine and aircraft systems, 

physiology, navigation, and meteorology in terms of curriculum planning. Shahid 
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Sattari Air Force University has a better program in the fields of warfare, military 

science and electronic warfare than other   other universities studied. 

In the University of Pakistan, more specifically in the field of war and military science, 

especially in ballistic missile program, more action were observed. 

Basic courses and aviation laws in Arizona's educational centers were seen more 

powerful than other selected institutes. 

Key words: Comparative Study, Pilot Land Training, Brady Model 

 

 

 مقدمه

  یروین  ی به عنوان نهاد پرورش دهنده  ی امروزه آموزش عال

جا  یانسان از  برخو  یا   ژهیو  گاهیمتخصص  جامعه  است. در  ردار 

پ   یروش   د یمؤسسات با  نیا  جه،یدرنت   شیاثربخش و کارآمد در 

   .[1]توانمند باشند   تی فیباک  یهاو در ارائه برنامه رندیگ

سازمان   روند در  آموزش  بهتحول   یساز  یفیک  یسوها 

ها  توسعه آموزش در سازمان خچهیهاست. درواقع، اگر تارآموزش 

کل مرحله  سه  شامل  »ای را  ساز  جادی:  و    «، یدهمانو  »رشد 

»تأک  «یگسترش کم م   م،یبدان  ت«یف یبر ک  دیو   شود یمشاهده 

سوم   لهآموزش، امروزه در مرح  یمتول  یکه اکثر مراکز و واحدها

م  ای مرحله سوم  به  دوم  مرحله  از  از    یکی  .[2]    باشندیگذار 

تاث و  مهم  ک  رگذاریعوامل  سآموزش  یساز  ی فیدر    یاستهایها، 

م   آن  یدانشگاهها  یآموزش با  ینظام  که  بر    یمبتن  یستیباشد 

ن  یعلم  یها  افتهی  نیآخر با  متناسب  آن   ازیو  کاربر  جامعه 

 . باشددانشگاه 

کشورها  یریگ  بهره تجارب  مطالعات    افتهیتوسعه    یاز  و 

ا  یقیتطب اطالعات  ی کیتواند    ی م  هیزمن  نیدر  منابع  قابل    ی از 

برا افزا  یآموزش  یها   استیس  ن یتدو  یاعتماد   ت یفیک  شیو 

   [3]در حال توسعه باشد.  یدر کشورها یموزشآ

جدیدا حنکته   که  هوانوردی  سیستم  در  اهمیت  ائز 

اند   آورده  روی  آن  به  اتریش  جمله  از  اروپایی  کشورهای 

در نیروی    ی آموزش خلبانسعی شده  رویکردی است که در آن   

شناخته   تیبه رسم  یکشور  یی مایمراجع هواپ   لهیوسهوایی  به

امر سب  شود این  ب  نانیاعتماد و اطمب می شود  و    نیمشترک 

از نظر این که آموزش ها با قوانین و  کشوری و نظامی  خلبانان  

نزدیک   و  مطابق  اللملی  بین  هوانوردی  سطح  و  مقررات  در 

باشد   انجام می  آیدیکسانی در حال  بوجود  آموزش های  ،  اما   .

آموزش   دارای  و   تر  تخصصی  عملیاتی  لحاظ  به  هوایی  نیروی 

 کتیکی می باشد. های تا

 

ستاری نیز از این مهم مستثنا نبوده    د یشه  ییهوا  دانشگاه

به  آن  استراتژیک  جایگاه  به  توجه  با  متصدی بلکه  تنها  عنوان 

خلبان  به    یهاآموزش  ایران  اسالمی  جمهوری  ارتش  جنگدِه 

از طرفی به از حریم آسمان کشور و  عنوان موسسه  جهت دفاع 

ب زمینه،  این  در  عالی  در    شیازپ شی آموزش  زمینه   اینباید 

 ت یفیک  یابیو ارز  یبررس  قیفعالیت داشته باشد و همواره از طر

  یدانشگاه ها  تیمستمر آن با وضع  سهیخود و مقا  یهاآموزش 

دن ارتقا  ا،یمطرح  و  اصالح  فراهم    یکارکردها  یامکان  را  خود 

 کند. 

متصد  حساسیت جنگنده  خلبان  این   انیشغل  آموزش 

که فرایند آموزش خلبانان از بدو ورود تا    ارددیحوزه را بر آن م

فارغ افرادی   یلیالتحصزمان  همچنین  کنند،  پایش  دقت  با  را 

نخبه ازلحاظ سطح سواد، عملکرد و نیروی بدنی جذب کنند تا  

و   مطمئن  افرادی  حساس  مواقع  داشته   آمد کاردر  اختیار  در 

به افراد  یگذارهیسرما  کهی طورباشند  این  روی  بر    آموزشی 

 صورت پایدار باشد. ها بهصورت درازمدت و عملکرد آنبه

هوا  در و    زین  یستار  د یشه  ییدانشگاه  نقش  آموزش 

منحصربه  اریبس  یکارکرد و  ا  فردی¬مهم  و  دل  نیدارد    لیبه 

ترب  تیمأمور در  متخصص   یانسان  یرو ین  تیدانشگاه  و  متعهد 

کارشناس سطح  در  مأمورباشد ¬ی م  ینهاجا  تأث  یتی.    ریکه 

و    تیامن  جهیآجا و درنت  یبر حفظ و ارتقاء توان رزم  یمیمستق

ازا  مشآرا کارآمد ساختن هر چه   یتالش برا  رون یجامعه دارد. 

آموزش  شتریب نتا   نیا  ینظام  و  آثار  بلندمدت    جیدانشگاه  مثبت 

ماه  یبرا  یاریبس داشت.  خواهد  همراه  به  جامعه  و  و    ت یآجا 

امنحصربه   تیمأمور ا  نیفرد  نظام  -یم  جابیدانشگاه  که  کند 

برخوردار   یآموزش و  یآن ضمن  خلبانی    های¬یژگیاز  آموزش 

های    ظرفیت  از  که  دنیا  هوانوردی    های دانشگاه  ریسانظامی 

تایید سازمان هواپیمایی کشوری هستند و     یاستانداردهامورد 

 . استفاده کند بین المللی را کسب نموده اند 

ستاری    لذا شهید  دانشگاه  همچون  دانشگاهی  و  برای 

و   ارزیابی  زمینه  در  اقدام  هرگونه  آن،  استراتژیک  موقعیت 
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و  آموزش  کیفیت  آن،  آموزش  مفهومی  ساختار  در  بازاندیشی 

باالیی برخوردار است. شناسا اهمیت  از    ىیسایر مسائل مرتبط، 

و تالش براى   دها یها و تهدفرصت  صینقاط ضعف و قوت، تشخ

رس و  موجود  و کسب  دنیبهبود وضع  مطلوب    گاهیجا  به وضع 

تبع آن دانشگاه  ها ازجمله نهاجا و بهسازمان  فیبرتر از اهم وظا

 . باشد یم یستار دیشه ییهوا

 ینه یدرزم  یریناپذدر سرتاسر دنیا حوادث جبران   هرساله

  ماًیپروازی مستق  ی. ازآنجا ک هر حادثهافتدیهوانوردی اتفاق م 

انسان جبران باجان  صدمات  و  دارد  سروکار  ایجاد    یریناپذها 

هوایی    یهاسازمان  کند،یم سوانح  بررسی  زمینه  در  مختلفی 

ارائه  و  بررسی  سو  یها گزارش   یجهت  و    انحعلل  آمدند  پدید 

این سازمان در گزارش اعالم کردههمواره  اند که بخش  ها خود 

بوده   انسانی  علل  پرواز،  در  گرفته  صورت  خطاهای  از  اعظمی 

ادامه  در  خطا  یاست.  ایجاد  علل  پرواز  بررسی  در  انسانی  ی 

است.   بوده  مطرح  انسانی  نیروهای  آموزش  نقش  همواره 

دانشجو  یخلبان   یهاآموزش  پا  علتنیابه  ییدوران  و    هیکه 

آموزش  جا  یبعد  یهااساس  از  پا  گاهیبوده  و   ی اهیخاص 

آموزش  نحوه  بر  تمرکز  است.  و    یاهیپا  یهابرخوردار  خلبانی 

م آن  پیوسته  چشمگ  تواندیاصالح  انسانی  کاهش  علل  در  یری 

بخش   همین  در  لذا  باشد.  داشته  پی  در  را  حادثه  به  منجر 

جهت   توانیم به  آموزش  حوزه  در  پژوهش  این  اهمیت  به 

 ق یتحق  نیا  جیکاهش خطای انسانی در پرواز توجه نمود و از نتا

 بهره گرفت.  یبهبود آموزش خلبان یزیردر برنامه توانیم

 ی در جمهور  یوزش خلبانبودن آم  دیبا توجه جد  نیبنابرا

هوا  رانیا  یاسالم دانشگاه  اهم  یستار  دیشه  یی و  و   تیو 

ا   یو توان بازدارندگ   یموضوع بر توسعه قدرت دفاع  نیضرورت 

 ی قیتطب  سهیمقا   کیدر مطالعه حاضر    ران،یا  یاسالم  یجمهور

  ی هااهدانشگو    یستار  دیشه  ییآموزش در دانشگاه هوا  نیا  نیب

مطالعه همچن  مورد  غ ت  نیو  دانشگاه  آموزش    ینظام   رینها 

علم  یخلبان )دانشگاه  و  کاربردی  –  ی در کشور  پرداخته شده   )

  یزری¬برنامه  ند یفرا  نییو تع  یی مطالعه، شناسا  نیا  یهدف اصل

فرایندهای و   از  برخی  سازی  پیشنهادهایی جهت همسان    ارایه 

خلبان دن  یهادانشگاهبا    یآموزش  راهکارها  ایمختلف  ارائه   ی و 

هوا  درآن    یسازادهیپ   یبرا  ییاجرا فنون  و  علوم    ییدانشگاه 

بررس  یم  یستار  دیشه با  که  فرع  یباشد  محقق    ریز  یاهداف 

 است:  دهیگرد

سرفصل  ن یعناو  یی شناسا • مدتدروس،  و  زمان  ها 

  مورد مطالعه  یدر دانشگاه ها  یآموزش دروس خلبان

مقا سرفصل  سهیو  با  فنون    دانشگاه  یهاآن  و  علوم 

 یارست دیشه ییهوا

توال  بیترت  ییشناسا • خلبان  یو  دروس  در    یارائه 

علوم    آن با دانشگاه  سهیو مقا  ایمطرح دن  یدانشگاه ها

 ی ستار دیشه ییو فنون هوا

 ک یمطلوب )آموزش آکادم  یآموزش  ستمیس  ییشناسا •

  مورد مطالعه  یدرس( دانشگاه هاو تک  یآموزشگاه   ای

مقا سرفصل  سهیو  با  فنون  دانشگاه  یهاآن  و    علوم 

 یستار دیشه ییهوا

 

 ادبیات تحقیق 

اصطالح   ترجمه  درواقع  تطبیقی   comprativeآموزش 

education    .استComparative    فعل  Tocom pareاز 

شده و به معنای مقایسه کردن و سنجیدن چند چیز باهم  گرفته

که موضوع آن شناسایی تحلیل   شودیاست و به دانشی اطالق م

شباهت مقایسه  تفاوتو  و  داخل    یهادهی پد  ی هاها  در  تربیتی 

آموزش کشورهای مختلف   یهانظام  نیب  ا یآموزشی و    نظامیک  

جهان با توجه به عوامل اجتماعی، مذهبی، اقتصادی و سیاسی  

 هاست.مؤثر در تشکل و پیدایش آن

 کشورهای مختلفآموزش عالی    یهانظام  تیمطالعة وضع

و آموزش  علم  کاربرد  نوعی  تطب  به  که   1  قییپرورش  است 

ژول  ینخست آنتوان  مارک  آن  1817در سال  2  یبار  را    اصطالح 

کرد.  یا    مطرح  هویت  چند  یا  دو  بررسی  از  عبارت  تطبیق  واژه 

و   ها  شباهت  جستجوی  و  آنها  گذاشتن  هم  کنار  در  با  پدید 

در   آنگاه  است.  آنها  میان  یا  و  بین  رشتة تفاوتهای  یا  حوزه 

دو یا    ینمقایسه ب  یتواند برا  تعریف می   نآموزش و پرورش ای

گ  چند قرار  مدنظر  آموزشی  متخصصان ردینظام  گاهی  البته   .

انجامی  آموزش توص  بدون  به  صرفاً  مقایسه  نظام    فیفرایند 

که آنجا    پردازند،   می   از نظام آموزشی کشور خود  ریآموزشی غ 

   .[4]وجود ندارد  یا یا مقایسه قییتطب کاراز  یاثر

 د از:عبارتن تطبیقی مهم مطالعه  اهداف

 
1.  Comparative education 

2.  Marc- Antoine Jullien 
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طریق   • از  کشور  آموزشی  مسائل  کشف  و  شناسایی 

مسائل    لیتحل شناخت  آموزشی    ینظامها  سایرو 

 دیگر.  یکشورها

  ینآموزشی ب  یپدیدهها  یشباهتها و تفاو،ها  فیتوص •

و    ینظامها تفس  ریتعبآموزشی  ای  ریو  چرا   ن اینکه 

 تفاو،ها وجود دارد 

تأث  ینتخم • پ  رهایمتغ  رینسبی  ب )   امدهایبر  و    یدرون 

 (. آموزشی یظامهان

اثرا • بر  حاکم  عمومی  اصول  نمودن   ت مشخص 

 آموزشی.

ای مطالعه  بر  اساس  کلی:    قییتطبن  عنوان  دو  تحت 

یا    خاص   یو حوزهها  ت  کشورها و موضوعا  ت مطالعا در داخل 

ب مقایسه  صور  ین در  اول،  می  تکشورها،  عنوان  تحت    پذیرد. 

سازمانها  اشخاص ته  ییا  به  گزارشا  هیمختلف  اتانواع  ز ، 

کشورها  ینظامها به    می  اقدام  آموزشی  آنها  در  که  نمایند 

کشورها  ی نظامها  فیتوص در  آموزش  پرداخته   مختلف  یملی 

 . شود می

بخ دهة    شدر  به  آن  رواج  عمده  طور  به  که  به    60دوم، 

نظام کشورها   فیاز صِرف توص  رییگردد، حرکت و تغ  بعد بر می

و بررسی  سمت  موضوعا  قیتحق  به  در سطتدربارة  یا  ،  ملی  ح 

اقتصاد  ینب به عنوان مثال موضوع  یا موضوع   آموزش،،    المللی 

س  یریز  برنامه ترب  یگذار  استیو  برنامه  تیآموزشی،    معلم، 

آمارها  یریز آموزش  ی درسی،  آموزش   عالی،   آموزشی، 

 ( 117)همان منبع: آموزش بزرگسا ن و... است. ررسمی،یغ 

ترین  الگو وجود دارد که مهم  ن یچند  یقیآموزش تطب  در

عبارتآن  از:ها  فلسفیخیتار  یالگو  اند  مل  یالگوی،  ،    یکاراکتر 

  یالگویی،  گشامشکل  یالگوی،  علوم اجتماع  یالگوی(،  منش مل)

و  اقتصاد برداشت  یالگوی  و   با .  گذاشت  مقبولیت  به  توجه 

به   ادامه  در  تطبیقی  آموزش  اجتماعی  مدل  بیشتر  اهمیت 

 .  میپردازیین حوزه منظران علم مطالعه تطبیقی اتوضیح صاحب 

پ   یبرد  جورج از  اجتماع  یالگو  کسوتانشیکه  به    یعلوم 

آموزش   نهیکه در زم  یاست محققان  ده یعق  ن یبر ا  رود، یشمار م

م  یقیتطب زم  دیبا  کنند،یکار  و  فرهنگ  زبان،    یهانهیبا 

تار  یاجتماع  آموزش  یملت  یخیو  نظام  است  قرار  که  ها  آن  یرا 

  دی داشت که با  دهیعق  یآشنا باشند. برد  رد،یقرار گ  سهیمورد مقا

نظام  یهاداده را در   ی بندو طبقه   یمختلف گردآور  یهامشابه 

آن سپس  فرضنمود.  و  قرارداد  هم  کنار  را  داده  هیها  از  ها  را 

مقا  به  دست  آنگاه  کرد،  در    سهیاستنباط  که  بود  معتقد  او  زد. 

تطب ب  ییهادهی پد  دیبا  یقیآموزش  رابطه  به  که  و  جام  نیرا  عه 

 موردمطالعه قرارداد. ، شوندمدرسه مربوط می

روش  نیا انتخاب  موضوعات    یدانشمند  با  متناسب  که  را 

نخست  قیتحق از  تطب  ف یوظا  نیباشد  آموزش  به    یقیمحققان 

های  درباره روش  یگفتار  "اش با عنوانو در رساله  آوردیشمار م

تطب آگاه   یقیآموزش  و  شناخت  ضرورت  ش  "یبر    یهاوهیبه 

تأکمتدا مطالعه  در  جر  یبرد  .ورزدیم  د یول  مطالعات    انیدر 

 مرحله را مشخص کرده است چهار آموزش یقیتطب

توص-1 توصفیمرحله  به    یتیترب  یهادهی پد  فی: 

اطالعات   قیموردتحق شواهد  اساس  از    یبر  مختلف  منابع  از  که 

 گران ید   یهامطالعه اسناد و گزارش  ا یو    میمشاهده مستق  قیطر

بپدستبه عقآمده  به  توص  یو  ده یردازد.  مرحله    فیمرحله 

کاف  یبردارادداشتی اطالعات  تدارک  مراحلِ    یبررس  یبرا  ی و 

 است یبعد

تفس-2 وارسریمرحله  مرحله  در    یاطالعات   ی:  که  است 

قبل برد  شدهی آورجمع   یمرحله  اعتقاد  به  و    یستیبا  یاست 

 باشد.  ی موسوم در علوم اجتماع  یهاوهیبر اصول و ش یمبتن

هممر  -3 اطالعاتیجوارحله  مرحله    ی :  در    2و    1که 

در    رندیگیشوند و کنار هم قرار ممی  یبندطبقه  اندشدهیبررس

فرض  نیا به  پژوهنده  که  است  دست   یقیتحق  هیمرحله  خود 

 . ابدییم

با    قیمرحله مسئله تحق  ن ی: در اسهیمرحله مقا  -4 دقیقاً 

به  تفاوت  اتیجزئتوجه  و  تشابهات  اساس  موردبر  و    یبررسها 

مرحله    نیدر ا  قیتحق  هیقبول فرض  ایو رد    ردیگیقرار م  سهیمقا

 شود. می ریپذامکان

تطب  ینگرجامع مطالعات  صفات    یقیدر  از  آموزشی 

است. در این مطالعه ممکن    یق یتطب  یشناسروش  ر یناپذییجدا

به شواهد  و  مطالعه  اساس  بر  پژوهشگر  دستاست    کیآمده 

و    معاوضه کرده  دهی کل آن پد  یجابهرا    یتیترب  ده یجنبه از پد

  یقیحق تیگرفته و هو  دهیآن پد ی عوض کل و تمامرا به ی کی  ای

بعد  دهی پد در  متفکران   یرا  و  محققان  دهد.  تغییر  ابعادش  از 

تطب  یبرا  دیجد   یهاوه یش ا  توانیم  یقیمطالعات   ساک یبه 

ن برد  کالنسیکندل،  چارلز   سونیهارب  کیفردر  ،یهنز، جرج  و 

 اشاره نمود.  زریاچ ما

آموزشی  های  نظام  متعالی  هدف  آموزش  کیفیت  ارتقای 

کشور  هر  در  آموزشی  نظام  کارآمدی  ابعاد  از  یکی  و  است 
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آموزش   ریزیبرنامه کیفیت  ارتقای  با  مستقیم  ارتباط  که  است 

  یبرنامه ها  ، یعال   آموزش  نظام  ی دیاز عناصر کل  ی کی  .[5]دارد

آ  یدرس عنوان  به  که  نما  نهییاست  و    تیموفق  زانیم  ی تمام 

محسوب   ی و قلب تپنده آموزش عال  یآموزش عال   نظام   شکست

وتحول  ینظام آموزش شرفتیدر بهبود وپ توانندیم  که شوند  یم

 [6]و مثمر ثمر باشند  دیدر اجتماع مف

درس دهنده    ی عال  آموزشی  برنامه  انتقال  عنوان  به 

زم کننده  فراهم  و  و   یبرا  نهیاطالعات  دانش   کسب   ساختن 

رو،   نیبرخوردار است. از ا یا ژه یو  تیرت ها و نگرشها از اهممها

عنا  یابیارزش  با  آنها  کردن  روزآمد  استانداردها همواره    ت یو  به 

  .[7]بوده است توجه مورد

از   های    کارکردهای یکی  برنامه  بررسی  تطبیقی  مطالعات 

بومی سازی یافته های    از طریق تبادل علمی و  کشورهادرسی  

ات است که بر اساس آن بتوان به اصالح و بهبود این گونه مطالع

اقدام    برنامه جدید  درسی  برنامه  تدوین  یا  موجود  درسی 

 . [8]کرد

آموزش  در شرا  یی هوا  یهانظام  از  و    ی اسیس  طیمتأثر 

پ   ه یپا  یها گذشته، آموزش  میرژ  یتیحاکم در   یپرواز  شرفتهیو 

امر م   کایکشور  دانشجوگرفتیانجام  ط  یخلبان  انی.  از    ی پس 

به آنجا اعزام و سپس    یسیو آموزش زبان انگل  یپرواز  نات یمعا

و    37-ت    شجت آموز  یماهواپی  و   20  –ال    یملخ  یمایبا هواپ 

را    یرزم  یهاو سپس دوره  لیرا تکم  هیپا  یهاآموزش   38-ت  

ا م  رانیدر  فرمان کتب  1361. در سال  دادندیادامه  دنبال    ی به 

ر  یعال  یشورا   سیرئ مقام معظم  فرمانده  یهبردفاع وقت    یو 

خامنه امام  حضرت  قوا  اح  یمبن  یاکل  بازگشا  اءیبر    یی و 

با   رانیا  یاسالم  یکشور جمهور  ییهوا  یروی، نی دانشکده خلبان

راهنما و  دانشجو  نیاول  شان یا  یهاییمساعدت  از   ان یگروه 

نخستعالقه  یخلبان که  جذب  را  دانش  نیمند  آموختگان  گروه 

ن در  اسکادرا   64اول    مهیآن  گردان  یاتیعمل  یهانبه    یهاو 

هواوستندیپ   یپرواز دانشگاه  ن  یی.  وقت  فرمانده  ابتکار    یرویبه 

سال    ییهوا صد  1364از  هوشنگ  خلبان  و  قی)سرهنگ   )

حما  یریگیپ  ستار  دیشه  تریجد  یهاتیو  محل    یمنصور  در 

جنوب   یهاپادگان مهرآباد  رشته  یآموزش  و    ی اتیعمل  یهادر 

فنیپرواز مهندس  ی،  اریو  الکترون،  و  شناساکیتباط  و    یی، 

 ق یو ... از طر یی هوا یبانیپشت  تیریو موشک، مد  یکنترل شکار

 سراسر آغاز به کارکرد. یآزمون ورود

،  هی)علوم پا  یواحد درس  140با    یخلبان  یآموزش هوانورد

در دانشکده پرواز    یپرواز عمل  یورتس  150( با  یو تخصص  یاصل

هواپ  با  اصفهان(  و  نصرت  کوشک    F-33آموزش    یماهای)در 

هواپ   PC7)بونانزا(،   و    F5  ی غرب  هیپا   یآموزش  یماها یو سپس 

س  ریز  F7  یشرق  هیپا  یآموزش  یماهایهواپ  آموزش    ستمینظر 

 تاکنون ادامه دارد.  ییدانشگاه هوا کپارچهی

های  نظام جذب دانشجویان دانشگاه به بعد    1385سال    از

دا و  گردید  جدا  ها  دانشگاه  سایر  از  آجا  با  افسری  نشجویان 

از ط  آزمون اختصاصی جذب و بر    ینظام   یدوره مقدمات  یپس 

اول اراده  و  آن جمله   یروهاین   ذبج  هیاساس عالقه  از  و  ارتش 

می همپانهاجا  نهاجا  تأک  یات یعمل  از ین  نی ا  ی شوند.  بر    د یبا 

ا  یخلبان   یهاآموزش   یسازیبوم کشور  داخل  را   نیدر   روند 

آمادگ  یحت د  یبرا  یتا   ی کشورها  انیانشجود  گریآموزش 

همسا و  آمبه  هیدوست  موفق  ا  زیصورت  تا  سال    نکهیادامه  در 

ش  1385 متوجه  بعد  حما  دبه  و  موجود  روند  ادامه  از    تیبا 

پرواز  یات یعمل  یهاآموزش  ن  یو  تأمین  به  کارکنان    یازهایقادر 

خلبان  یپرواز فرض  ی و  به  توجه  با  لذا  بود.  موجود   ات ینخواهد 

  یدوره خلبان   ی جهت ط  گر ید  یکشورها  اعزام مجدد به  یتقاضا

توجه داشت که اتمام دوره آموزش   د یشده است. بامطرح  ی نظام

از دوره پ   یخلبان  یهوانورد  ی الع  جت   یمایبا هواپ   شرفتهیپس 

 ی اخذ درجه افسر  رغم یعل  یمعروف به دوره تحت آموزش خلبان

و به  ای  نگیو  پرواز  پا نشان  ا  انیمنزله  در  از    نیآموزش  رسته 

ازآن بر پس  یستیبلکه افسران خلبان با  ست،ین  ینظام  ینوردهوا

ن به ه  یبرا  یسازمان  ازیاساس    یآماده ط  یشکار  یمایواپ اعزام 

رزم رزم  یهادر گردان  ی دوره آموزش  ( شوند.  ccts)  یآموزش 

 ی ها را براکه آن  یاتیآموزش عمل  یدوره خلبانان با مبان  نیدر ا

خلبانان باسابقه   یو رهبر یدری تحت ل یرزم یهاتیانجام مأمور

 شوند. آشنا می ، کندآماده می شتریب

درزمان صلح    یرزم  ی هاخلبانان در گردان  یپروازها  تمام

تلق با  یآموزش  و  برا  یستیشده  را  سطوح    یارتقا  یخلبانان 

 .  د یآماده نما یات یعمل یهاتیدر انجام مأمور یمهارت پرواز

 پیشینه تحقیق 

 ی قیدر خصوص مطالعه تطب  ق،ی تحق  نهیشیپ   یبرابر بررس

خلبان همچن  یآموزش  خلبان  نیو  آموزش  منابع    ،یموضوع 

تطب  یتعدا  کنیل  د،ینگرد  دایپ   یداخل مطالعات  حوزه    یقیاز 

توانست به موضوع    یم  ینظر  یو مبان  یآموزش که از نظر روش

نما مطالعه  د یگرد  یبررس  د یکمک  جمله؛  از  و     که  ابراهیمیان 
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با عنوان  1399همکاران )   یدرس  ی ها  برنامه  یقیتطب  سهیقام( 

مهندس  دیجد کارشناس  یمعمار  یرشته  مقطع  برنامه  یدر    با 

ایران،   های  دانشگاه  قدیم  همکاران درسی  و  پارسا  دستغیب 

عنوان  (  1399) با  ای  مطالعه   ی ها  شاخص  یقیتطب  یبررسدر 

سازنده کارشناس  آموزش  دوره  طرح  در  رشته   ی گرا   ارشد 

اِهاروارد  یدانشگاهها  یمعمار ش  لکنتیب  ،ی.اِی ،  درزی   ،رازیو 

( رودباری  و  و  1397رامندی  بندی  دسته  شناسایی،  عنوان  با   )

خلبانی،  آموزش  های  ریسک  صد  یقاسم  ارزیابی    انیقیو 

بررس1395) عنوان  با  عال   یقیتطب  ی(  آموزش  و    رانیا  ینظام 

 ی ( با عنوان بررس1391و همکاران )  یانگلستان، مطالعه فضلعل

آم  یقیتطب عالنظام  در کشورها  یوزش  دور  راه  انگلستان،   یاز 

ا با عنوان مطالعه 1386)  یو فراهان  یمطالعه زند  ران،یهند و   )

ا  ی بدن   ت یتب  تیوضع  یقیتطب کشورها  رانیدر  و    کاء یآمر  یبا 

( همکاران  و  برزو  مطالعه  مقا1395کانادا،  عنوان  با   سه ی( 

آموزش  یقیتطب دکتر  ینظام  مدرسه   رانیا  یپرستار  یدوره   و 

( با  1392زاده )  م یمطالعه امراهلل و حک  نز،یجان هاپک  یپرستار

  تیترب  یبرنامه درس  تیفیک  یابینظام ارز  یقیتطب  یعنوان بررس

جنو کره  در  ا  ،یبمعلم  و  رفعت  ران،یانگلستان  و    یمطالعه 

( بررس 1394همکاران  عنوان  با  دوره    یبرنامه درس  یقیتطب  ی( 

و  رانیا  یپرستار  یدکتر دانشگاه  همچن  دنریو  مطالعات    نیو 

)  یریام همکاران  نورشاه1390و  کرامت1390)  ی(،    ی(، 

خراشاد  یمونق  یمی(، کر1393) فاطم1396زاد)  یو    نیام  ی(، 

 ( اشاره نمود.1388و همکاران ) ی ه( و درگا 1388)

 روش تحقیق

و ازنظر   یکاربرد  یقاتازنظر هدف از نوع تحق  یقتحق  ینا

توص داده  یلیتحل  -یفیروش  از    یهااست.  استفاده  با  الزم 

کتاب الگو  یآورجمع   یاخانهمطالعه  از  استفاده  با  مطالعه    یو 

قرارگرفته   وتحلیلیه مورد تجز  یفی و به روش ک 3یبرد  یقیتطب

از الگوی بردی در مطالعات متعددی به کار گرفته شده و  است.  

از این رو روایی و پایایی تحقیقات مبتنی بر روش موصوف قابل  

راهبردها  یکی  شد. بامیپذیرش     یی،روا  یش افزا  یاز 

تحق  یچندسونگر هم  .[9]  باشدیم  یقدر  هومن    یندر  رابطه؛ 

ها،  استفاده از منابع چندگانه داده  یعنیها  (، اجماع داده1393)

گردآور گروهداده  یهمانند  از  مح  یهاها    هاییطمختلف، 

 .  کندیمختلف را مطرح م ی هادر زمان  یامختلف، 

 
3 . Breddy 

ش با توجه به اینکه بعد از انقالب شکوهمند  در این پژوه 

خصوص  به  غربی  کشورهای  با  نظامی  حوزه  ارتباط  اسالمی 

های آموزشی که در نیروی  روش.  ایاالت متحده آمریکا قطع شد

که   بود  هایی  روش  از  برگرفته  باشد  می  اجرا  حال  در  هوایی 

این   بودند وقطع  آمریکا آموزش دیده  نیروی هوایی  خلبانان در 

تباط سبب شده است روش های آموزش به روزرسانی نشده و  ار

حوزه  در  خصوص  به  علوم  پیشرفت  به  توجه  با  موضوع  این 

ا  هوانوردی آموزشاحتمال  کیفیت  وها  فت  داده  افزایش    را 

بروز     همچنین سبب  است  ممکن  ها  آموزش  نبودن  روز  به 

 .  سوانح به واسطه دوری از استاندارهای بین المللی شود

ا خصوص لذا  به  دسترس  در  منابع  تمامی  از  ستفاده 

سال این  در  کشوری  هوانوردی  صنعت  در  که  هایی  ها  آموزش 

را  ها  کاستی  این  از  خیلی  تواند  می  تنها  نه  پذیرفته  صورت 

آن   که  نماید  می  ایجاد  نیز  بالقوه  مزیت  یک  دهد  پوشش 

غیر  دنز و  نظامی  سطح  دو  هر  در  خلبانان  های  آموزش  یکی 

می توانند هماهنگی جهت انجام پروازها در یک نظامی است که  

نموده   بیشتر  را  مشترک  از  فضای  ناشی  خطرات  برداشتهای  و 

 به میزان قابل توجهی کاهش دهد. متفاوت را 

به پژوهش حاضر  بهدر  پژوهش  روایی  افزایش    یجامنظور 

  یبه چند دانشگاه و از کشورها  یسهدانشگاه، مقا  یک با    یسهمقا

شده   انجام  روا  است.مختلف  طر  یقتحق  ییدرواقع   یق از 

منابع    یچندسونگر گرفتهدر   ینکه ا  یجابه  یعنیاست،    انجام 

از   و    یکاطالعات  آ  یکدانشگاه  دست  به  چند   یدکشور  از 

 انجام شده است.  چند منبع معتبردانشگاه و 

  ی خلبان ی مؤسسات آموزش عال  شامل یقتحق یجامعه آمار

AOT  آمریکآمر ماکسول  آردانشگ  یکا،ا،  جنگ    یزونا،اه  دانشگاه 

اسرائ  جنگ  دانشگاه  و  علم  یل،پاکستان  جامع  و    یدانشگاه 

کشوری    یکاربرد هواپیمای  روش  یمو  با  که  قضاوتی  باشد 

بدین شکل که سعی گردید مقایسه   . یدندانتخاب گرد  هدفمند 

و   واقعی  بستر  نمونه منطقه با  در یک  و نمونه داخل کشور،  ای 

 جهانی انجام پذیرد. 

ه بررسی تطبیقی است  ک  وجه به ماهیت و نوع مطالعهبا ت

انجام   7و مقایسه  6همجواری ،  5تفسیر   ،4در چهار مرحله توصیف 

 
4.  Description 

5.  Interperation 
6.  Juxtaposition 

7.  Comparison 
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جرج   شده تطبیقی  مطالعة  روش  از  برگرفته  روش  این  است. 

است    8بردی سالها  کهلهستانی  از  در   پس  تحقیق  و  تدریس 

در   بسیاری  مقاالت  نگارش  و  تطبیقی  پرورش  و  آموزش  زمینه 

 رده است. کشیوة تحقیقات تطبیقی تبیین  زمینه، این

 

 یافته ها 

مرور حاصل از    جیاز نتا  قی به سؤاالت تحق  ییگوپاسخ  یبرا

دانشگاه اسناد  و  دنیامبانی  مطرح  مقررات  های   هواپیمایی و 

گرد  کشوری نحواست  دهیاستفاده  بدین   مقرراتابتدا  که    ، 

های  خد  گواهینامه  های  لیسانس  مورد  در  پروازی  عملیاتی  مه 

(fcl)    پایه همچنین      CPLبر  گردیدو  اطالعات  مطالعه 

ها گردآوری و وضعیت آنان توصیف گردید و در مرحله  دانشگاه

تحقیق با اطالعات مربوط   مورد مطالعهبعدی متناسب با الگوی  

 به دانشگاه هوایی شهید ستاری مقایسه و تطبیق داده شد. 

روس و مدت زمان  در پاسخ به سوال اول تحقیق، عناوین د

به شرح زیر شناسایی    مورد مطالعهتدریس آنها در دانشگاه های  

 ردی توصیف و مقایسه گردیدند. بو بر طبق الگوی 

 
 مایهواپ قیآالت دق فیزیولو ی نام دانشگاه 
Part fcl 15  ساعت  50 ساعت 
maxwell 29  ساعت  58 ساعت 
Arizona  39  ساعت  56 ساعت 

Risalpur 51  اعت س 50 ساعت 

shahid sattari 48  ساعت  80 ساعت 

 ساعت  95 ساعت  64 علمی کاربردی 

Average 41 ساعت 64.83 ساعت 

 

سرفصل وضعفیزیولوژی  در  هوا  ت ی،    د یشه  ییدانشگاه 

دارد و لذا از   قیهای موردبررسی تطبدانشگاه  نیانگیبا م  یستار

می  یمناسب  تیوضع سرفصل  باشد.برخوردار  دقیق    در  آالت 

ازبا  یستار  دیشه  ییدانشگاه هوا  تیوضع  هواپیما   نیانگیم  التر 

موردبررسی  دانشگاه وضع  باشد میهای  از  لذا    ی مناسب  تیو 

 باشد. برخوردار می

 
 هواشناسی  یناوبر دانشگاه 

Part fcl 100  ساعت 40 ساعت 
maxwell 100 ساعت 55 ساعت 
Arizona  125 ساعت 78 ساعت 

 
8.  George ZF. Beredy 

Risalpur 115 ساعت 54 ساعت 

shahid sattari 128 ساعت 64 ساعت 

 ساعت 128 ساعت 256 علمی کاربردی 

Average 137.33  ساعت 69.8 ساعت 

هواشناسی   و  ناوبری  سرفصل  هوا  یتوضعدر    ییدانشگاه 

تفاوت    یموردبررس  یهادانشگاه  یانگینمبا    یستار  یدشه

 . باشدیبرخوردار م یمناسب یتو لذا از وضع ندارد چندانی

 
 آیرودینامیک  سیست  های هواپیما  دانشگاه 
Part fcl 50 ساعت 30 ساعت 
maxwell 73 ساعت 105 ساعت 
Arizona 96 ساعت 112 ساعت 

Risalpur 56 ساعت 96 ساعت 

shahid sattari 96 ساعت 19 ساعت 

 ساعت 208 ساعت 24 علمی کاربردی 

Average 65.83 ساعت 95 ساعت 

 

ا   یستار  دیشه  ییدانشگاه هوا  تی، وضعها  سرفصل  نیدر 

  تیو لذا از وضع  تطابق داردهای موردبررسی  انشگاهد  نیانگیم  با

 باشد. برخوردار می یمناسب

 
 ی افزار و علوم نظامجنگ جنگ الکترونیک  دانشگاه 

Part fcl --- --- 

maxwell 30 ساعت 305 ساعت 

Arizona 45 ساعت 0 ساعت 

Risalpur 35 ساعت 302 ساعت 

shahid sattari 80 ساعت 320 ساعت 

 --- --- علمی کاربردی 

Average 47.5 ساعت 231.8 ساعت 

 

باالتر   یستار  یدشه  ییدانشگاه هوا  یتوضعدر این دروس  

م وضع  باشد یم  یموردبررس  یهادانشگاه  یانگیناز  از  لذا    یتو 

 . باشدیبرخوردار م یمناسب

 

 دانشگاه 
)زبان، ریاضیات،  س پایه ورد

فیزیک، معادالت دیفرانسیل و  
 رایانه( 

قوانین و مقررات 

 ردی هوانو 

Part fcl --- 30 ساعت 

maxwell 390 ساعت 190 ساعت 

Arizona 640 ساعت 276 ساعت 

Risalpur 295 ساعت 158 ساعت 

shahid 
sattari 

 ساعت 144 ساعت 416
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 ساعت 768 ساعت  432 علمی کاربردی 

Average 434.6 ساعت  261 ساعت 

 

محتوایی بین دروس ارائه    ییهافاوتدروس پایه تدر حوزه  

دان در  مورد شده  های  دانشگاه  با  ستاری  شهید  هوایی  شگاه 

  یرهستند که در سا  ییهادرس   یرمشاهده شد. دروس زمطالعه  

دانشجودانشگاه به  خلبان  یانها  در    شودیم  یستدر  یرشته  اما 

 : شوند ینم یستدر ییدانشگاه هوا

 یسیته دروس الکتر -

 زمان  یریتمد -

 آمار و احتمال -

 اصول اقتصاد خرد و کالن  -

 هنریخی و  تار ی آگاه -

 یکلجست یریتمد -

 یعلوم رفتار -

 یی ونقل هواحمل یمل یاستس -

های   دانشگاه  خلبانی  بنابراین  آموزش  نظامی که  در    غیر 

اینکه صنعت هواپیمایی در   به  با توجه  آید  اجرا در می  به  آنها 

ریز برنامه  ها  شرکت  زیان  و  سود  را ی  غالب  خود  کالن  های 

انساانجام می دهند   کالن و علم    یریت در حوزه مد  ین به علوم 

پا جهت  به  احتمال  و  تحق  یهآمار  انجام  بودن  اساس   یقاتو 

آشنا  یلیتکم و  یم  یشتریب  یتاهم  یاندانشجو  یی و  دهند 

را    یسینوبرنامه  یتمدرس الگور  یکاربرد  یدانشگاه علمهمچنین  

 کرده است. یزیرطرح  یاندانشجو یبرا

نمودار   در  که  ) شهمانگونه  نیز  1ماره  گردیده،  (  مشخص 

قوانین و   با  مرتبط  به دروس  مربوط  توجه  قابل  و  عمده  تفاوت 

کاربردی،   و  علمی  دانشگاه  در  که  باشد  می  هوانوردی  مقررات 

نسبت به دانشگاه های دیگر تفاوت قابل توجهی دارد که دلیل  

-میآن به ماهیت غیرنظامی آن و فعالیت در زمینه تجاری بر  

  یکه صرفاً در حوزه خلبان   یو کاربرد  ی انشگاه علمدزیرا    گردد.

قوان  یت فعال  یتجار دروس  و  و  اساسی  جز    یهوانورد  یندارد 

اصل رو    باشد،یم  یتجار  ی خلبان   یهاآموزش   یبستر  این  از 

 ی هوانورد یریت و مد یی ونقل هواحمل یریتدر حوزه مد یدروس

فرودگاه دانشجوو  به  را  م  یانها  آموزش   ین که چن  دهند یخود 

 ارائه نمی گردد.  یستار یدشه  ییدر دانشگاه هوا یطرح درس

 ( شماره  نمودار  در  که  گردیده،  2همانگونه  مشخص  نیز   )

شده    تیوضع ارائه  هوادروس  با    یستار  دیشه  ییدانشگاه 

آموزش  نیانگیم زمان  مدت  و  در    ساعت  شده  ارائه  دروس 

تطبدانشگاه موردبررسی  وضعنسبی    ق یهای  از  و    تیدارد 

با    و تنها تفاوت قابل توجه مرتبط به    باشد برخوردار می  یمناسب

مقررات هوانورد  ینقوان دانشگاه    باشد  یم  یو  این مورد  در  که 

از میانگین سایر دانشگاه ها قرار  پایین تر  هوایی شهید ستاری 

به    ودارد   نظامی  خلبان  که  است  فضایی  در  قوانین  با  آشنایی 

نظامی   غیر  خلبان  با  مشترک  و    درصورت  بوده  عملیات  حال 

احتمال ایجاد  رسانی و  آشنایی با قوانین بین المللی  عدم به روز

ترافیک ناهماهنگی   کنترل  مسئوالن  و  نظامی  خلبانان  بین 

 احتمال سانحه را باال می برد.  هوایی را افزایش داده و در نتیجه
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هوایی شهید ستاری  دانشگاه دروس ( مقایسه وضعیت 1نمودار

 مورد مطالعه با دانشگاه های 

 
 

هوایی شهید ستاری  دانشگاه دروس ( مقایسه وضعیت 2نمودار 

 مورد مطالعهبا میانگین دانشگاه های 
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دروس   ارائه  ترتیب  تحقیق،  دوم  سوال  به  پاسخ  در 

های   مطالعهدردانشگاه  قرار    مورد  تطبیق  و  بررسی  داده  مورد 

 شده که نتایج آن به شرح جدول زیر می باشد: 

 
 های مطالعه شده دروس در دانشگاه ارائه بیترت( 1جدول 

 درس 

 دانشگاه 

P
a
rt

 f
c
l

 

A
O

T
 A
ri
z
o
n

a
 R

is
a
lp

u
r

ی  
رد

ارب
 ک

ی
لم

ع
 

s
h
a
h
id

 

s
a
tt
a
ri

 

 1 1 1 8 آیرودینامیک 

 3 و 1

3 

6 2 2 آالت دقیق 
 

2 

 6و  2

3 
 2 2 سیستم

 4 و 2و  1

 5و  4و  3

 5 و 3

5 

 3 1 قوانین هوانوردی 

 5و  4

 7و  6و  3

 5 و 3و  2

 8 و 7و 

 5و  3

 1 6 5 هواشناسی 

 7و  3

 5و  2

 6و  2

 3 3 4 3 5 4 فیزیولوژی 

Performanc
e 

2 4 4 

 8و  4

6 4 

Weight & 
Balance 

2 4 3 8 

 6و  3

5 

 5 7 6 ناوبری 

 6و  3و  2

 7 و 3 و 2

2 

 7 4 6 9 مکالمات رادیویی 

 6و  3

5 

 

)جدول   اولویت(1شماره  در  بندی،  را  خلبانی  دروس  های 

همانگونه که در جدول  مراکز آموزشی مختلف نشان داده است،  

سازمان   شدهمشخص  موصوف   در  هوانوردی  مقررات  و  قوانین 

درس آیرودینامیک    هواپیمایی کشوری اولویت اول می باشد، اما

باشد  کز آموزشی میمرادر  ترین و اولویت  بعد از دروس پایه مهم

بدین علت است که درس آیرودینامیک می تواند  این هم دقیقاً 

ورود دانشجویان و آشنایی دانشجویان با علم هوانوردی و    الزمه

 هواپیما باشد.  

شهید   هوایی  دانشگاه  ی  هاآموزشگاهنظیر  )  یستار در 

دانشگاه   و  آزاد(  علم    AOTخلبانی  آموزش  از  بعد  آمریکا 

دقیق  ایرودینپایه آالت  فلسفه  شودمیمطرح    مایهواپ امیک   .

اکثر  برنامه در  درسی  دقیق   آموزشنیز    هادانشگاهریزی  آالت 

نکته  می اساس   توجهقابلباشد،  بر  دروس،  از  بعضی  است  این 

مختلف  برنامه سطوح  به  آموزش  مرکز  ی  بندم یتقسریزی 

تدریس می  شوندمی  طور بهشود.  و هر سطح در بخش خودش 

به    cpl/irو    PPLانشگاه علمی کاربردی بر اساس مقطع  مثال د

 است.  شدهمیتقسدو بخش  

سیستم  در  آموزش  هواپیما  مراکز  هاتیاولوهای  بعدی  ی 

قرار   شهید    طوربه.  ردیگیمآموزشی  هوایی  دانشگاه  در  مثال 

می تدریس  پنج  ترم  در  دانشگاه  ستاری  در  اما  در    AOTشود 

 الویت های باال و دوم است. 

مراکز   طبق اکثر  در  هوایی  فیزیولوژی  درس  فوق  جدول 

 آموزشی در ترم سوم قرار دارد.

جزو    Weight & Balanceو    performanceدرس  

تخصصی میدروس  که تر  شوند  تدریس  زمانی  باید  و  باشد 

و  سیستم  موتور،  پرواز،  اصول  از  درستی  درک  دانشجویان 

 وضعیت هواپیما بدست آورده باشند. 

ناوبری به جانبه و کامل بودن آن علت ماهیت همه  درس 

را  الزم  آمادگی  دانشجویان  که  شود  تدریس  مقطع  در  باید 

لذا همان باشند.  نیز مشخص میداشته  از جدول  باشد  گونه که 

کنند اما  تدریس می  آن را  های باالترها نیز در ترمسایر دانشگاه

 شود. دانشگاه هوایی شهید ستاری در ترم دوم تدریس می

در    در خلبانی  آموزش  شیوه  تحقیق  سوم  سوال  به  پاسخ 

از دانشگاه های مطرح دنیا به شرح جدول   ( 2شماره )تعدادی 

 شناسایی، توصیف و مقایسه گردید: 

 
 یهادر دانشگاه یآموزش خلبان یست س یسهمقا( 2جدول  

 مختلف 

 نوع مدرک نهایی  سیست  آموزشی  نام موسسه آموزشی 

Part fcl  مه گواهینا پودمانی 

Maxvell  آکادمیک همزمان 

AOT آکادمیک درس تک 

Arizona  آکادمیک همزمان 

Risalpur  آکادمیک همزمان 

Israel آکادمیک درس تک 

Nato  آکادمیک همزمان 

Oxford آکادمیک درس تک 

 آکادمیک همزمان  علمی کاربردی 

shahid sattari  آکادمیک همزمان 
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تواند ارائه شود اوت میهای خلبانی با دو شیوه متفآموزش 

کننده را در زمان نقش کلیدی و عامل تعیین  ازنظر پژوهندهکه  

و  خلبانی  دروس  ارائه  اول  رویکرد  دارد،  رویکرد  دو  این 

بهآموزش  نظامی  میهای  واحدی  ترمی  مزیت  صورت  که  باشد 

ازحد  آن ارائه فرصت کافی به دانشجویان وعدم ایجاد فشار بیش

صورت دانشجو فرصت کافی  باشد، بدینیجهت مطالعه دروس م

آموزش  آموزشبرای  کنار  در  را  نظامی  عملی  تئوری های  های 

است   آموزش الزم  برای  زیادی  زمان  از طرفی  اما  دارد  خلبانی 

حاضر  گونه به حال  در  که  طول    سال  3ای  به  فرایند  این 

ممکن  ؛  انجامد می گوناگون  محتواهای  با  دروس جدید  ارائه  اما 

ذهن کرده  است  سردرگم  را  صورت    دانشجو  به  آموزش  و 

و   نظری  های  یافته  نتوانند  دانشجویان  و  شود  انجام  سطحی 

   تئوریک را در عمل بکار بگیرند. 

درس زمان کمتری را نیاز صورت تک ارائه دروس پروازی به 

انتخاب مشخصی  درس  آموزشی،  شیوه  دراین  بر  دارد،  و  شده 

مدت برنامهاساس  آریزیزمان  میشده  ارائه  این  موزش  شود. 

روش آموزش دو فایده اساسی دارد، کاهش زمان آموزش درس  

و تمرکز کامل دانشجویان بر روی یک درس تخصصی که امکان  

برای آنتر و عمیقمطالعه دقیق را  این  ؛  کندها فراهم میتر  اما 

آموزش  کنار  در  را  بیشتری  فشار  روی  روش  بر  نظامی  های 

 . کنددانشجو ایجاد می

 نتیجه گیری 

تطبیقی  بر   الگوی مطالعه  از  آمده  بدست  اطالعات  اساس 

دانشگاه هوایی شهید ستاری ازنظر زمان تدریس دروس در اکثر  

از سایر دانشگاه انتخابموارد  جز دانشگاه  شده بهها و مؤسسات 

کاربردی،   دادهعلمی  اختصاص  دروس  به  را  بیشتری    که  زمان 

باالتر بودن تدریس می را    پیامدهایواند  تمیزان  مثبت و منفی 

باشد.  برداشته  می  در  معنا  بدان  مثبت،  منظر  که  از  باشد  تواند 

ای است که فرصت کافی برای بررسی گونهریزی دروس به برنامه

تمام   بتوانند  اساتید  تا  دارد  وجود  مباحث  تک  تک  شکافتن  و 

برای دانشجویان مشخص کرده و زمان کافی   را  مباحث درسی 

اما از طرفی دیگر، این نگرانی  ؛ ش و پاسخ موجود باشد برای پرس

واسطه زمان کافی و شرایط مناسب  وجود دارد که دانشجویان به 

های خود در فضای دانشکده و کالس، از  برای رسیدن به پاسخ

فعالیت مسائل  انجام  صرفاً  و  بازمانده  تحقیقی  و  پژوهشی  های 

نم رفع  اساتید  پاسخ  و  پرسش  طریق  از  را  مسئله نایخود  د. 

شده است، جزوه گرایی  ها نیز مشاهدهدیگری که در سایر رشته 

رفرنس مطالعه  برابر  در  میدانشجویان  مرجع  کتب  و  باشد.  ها 

تدریس   برای  کالس  در  کافی  زمان  باوجود  که  معنا  بدین 

به بسنده  دانشجویان  کالس  در  شده  تدریس  اطالعات  و  جزوه 

اما در مورد دوره    روند نمیکرده و به دنبال سایر کتب مربوطه  

مراکز مورد  توسط  های گواهینامه های هواپیمایی کشوری که 

کشوری   هواپیمایی  سازمان  این (  ATO)تایید  شود  می  برگزار 

مطلب حائز اهمیت است که این دوره ها بصورت کوتاه مدت از 

نظر آکادمیک برگزار شده و خروجی آن مدرک دانشگاهی نبوده  

زمون ها برای اخذ گواهینامه ختم  قبولی در آ  بلکه به اخذ نمره

دانشجویان   .می شود دانشگاهی که  بایست در سیستم  لذا می 

حدود   در  برای   8زمانی  بیشتری  زمان  دارند  تحصیلی  ترم 

 آموزش در نظر گرفته شود.

ی، آالت دقیق پرواز، آیرودینامیک،  ولوژیزیف  از نظر دروس

و   ههاستمیسموتور  ناوبری،  هواپیما  جنگ  ی  و  واشناسی 

و   درس  طرح  محتوا،  دروس  بندزمانالکترونیک  ی 

مراکز    شدهیزیربرنامه با  ستاری  شهید  هوایی  دانشگاه  در 

 . شودینمشده، تفاوت معناداری مشاهده انتخاب

درس   دانشگاه    افزارجنگ در خصوص  بین  نظامی  علوم  و 

مشاهده   تفاوت  پاکستان  دانشگاه  و  ستاری  شهید  هوایی 

ی  هاجنگ انشگاه هوایی شهید ستاری بر روی بررسی  شود. دمی

  ذشتههوایی گذشته به جهت انتقال علوم و دانش و تجربیات گ

پاکستان   دانشگاه  دارد.  روی    صورتبهتمرکز  بر  جداگانه 

آموزش  هاموشک  و  بالستیک  تمرکز    ها آنی  دانشجویان  به 

 بیشتری دارد. 

تفاوت پایه  دروس  خصوص  درودر  شد.  مشاهده  س  هایی 

الکتریسیته، مدیریت زمان، آمار و احتمال، اصول اقتصاد خرد و 

آ بر   یامقدمه،  کیلجست  تیری مدر،  هنی،  خیتار  ی گاهکالن، 

رفتارر،  آما وعلوم  دروسی  هوا  ونقلحمل  یمل   استیسی  یی 

سایرد در  که  تدریس  هاانشگاههستند  دیگر  در    شوند میی  اما 

نمی تدریس  هوایی  آمار  دانشگاه  این  و  آن   دهندهنشانشوند 

سایر   که  انسانیبه    هادانشگاهاست  حوزه   کاربردی  علوم  در 

و   پایه  به جهت  مهندسی  احتمال  و  آمار  علم  و  مدیریت کالن 

دانشجویان   آشنایی  و  تکمیلی  تحقیقات  انجام  بودن  اساس 

بیشتری   بر اطالعات  دهندمیاهمیت  ، دانشگاه  شدهانیب. عالوه 

ی را برای دانشجویان سینونامهبرعلمی کاربردی درس الگوریتم  

 ی کرده است.زیرطرح 
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ی مورد مطالعه  هادانشگاهدر خصوص قوانین هوانوردی نیز 

در حوزه خلبانی    صرفاً ی دانشگاه علمی و کاربردی که  استثنابه

جز   هوانوردی  قوانین  دروس  و  دارد  فعالیت  و    اساسیتجاری 

گاه هوایی  دانش  ،باشد میی خلبانی تجاری  هاآموزش بستر اصلی  

میزان ساعت تدریس را نسبت به دیگر    ترینپایینشهید ستاری  

می  که  است  گرفته  نظر  در  درس  این  برای  آموزشی  مراکز 

 بایست در این زمینه تجدید نظر صورت پذیرد.

مطالعه  مورد  مراکز  شهید    به  نسبت  در  هوایی  دانشگاه 

مدیریت   حوزه  در  دروسی  مدیریت    ونقلحملستاری  و  هوایی 

و  هو آموزش    هافرودگاهانوردی  خود  دانشجویان  به    دهندمیرا 

که چنین طرح درسی در دانشگاه هوایی شهی ستاری مشاهده  

 نشد. 

درس  آمده  بدست  اطالعات  اساس  بر  است  ذکر  به  الزم 

اولویت    انگلیسی زبان   مختلف  سطوح  هوانوردی در   صنعت 

بدینمی قبلی  باشد،  تحصیل  دوران  در  دانشجویان  که  جهت 

به د را  زبان  ندیدهرس  آموزش  کافی  حوزه اندازه  این  در  و  اند 

انگلیسی زبان  ازآنجاکه  دارند.  بینضعف  میزبان  و  المللی  باشد 

می نیز  هوانوردی  مخصوص  پیشزبان  در  باشد.  درسی  هر  نیاز 

های  باشد. لذا در ترمحوزه تخصصی هوانوردی زبان انگلیسی می

باشد و  ن دانش آموزان می اول و دوم هدف اصلی رفع مشکل زبا

تدریس   آیرودینامیک  اولویت  با  هوانوردی  دروس  بعدازآن 

 شوند. می

شهید   هوایی  دانشگاه  آموزشگاه)  یستار در  های  نظیر 

دانشگاه   و  آزاد(  پایه  AOTخلبانی  علم  آموزش  از  بعد  ،  آمریکا 

می  و   یرودینامیکآ مطرح  هواپیما  دقیق  فلسفه آالت  شود. 

دبرنامه درسی  دانشگاهریزی  اکثر  نیز  ر  دقیق   آموزشها  آالت 

نکته  می اساس   توجهقابلباشد،  بر  دروس،  از  بعضی  است  این 

تقسیم برنامه مختلف  سطوح  به  آموزش  مرکز  بندی  ریزی 

تدریس میمی و هر سطح در بخش خودش  بهشوند  طور شود. 

به    cpl/irو    PPLمثال دانشگاه علمی کاربردی بر اساس مقطع  

 شده است. مدو بخش تقسی

سیستم  اولویتآموزش  در  هواپیما  مراکز  های  بعدی  های 

می قرار  بهآموزشی  شهید  گیرد.  هوایی  دانشگاه  در  مثال  طور 

می تدریس  پنج  ترم  در  دانشگاه  ستاری  در  اما  در    AOTشود 

 های باال و دوم است. اولویت 

های  مجموعه قوانین هوانوردی که شامل قوانین و ضمیمه 

می میشودمختلف  زیادی  گستردگی  دارای  اکثر  ،  لذا  باشد؛ 

پیشینه آموزشگاه و  قوانین  موضوع  حسب  در  پروازی  ی های 

دانشجویان  خلبانی  آموزش  طول  در  را  دروس  این  دانشجویان 

 کنند. بندی میتقسیم

تشکیل اصلی  بخش  دو  از  هواشناسی  است.  درس  شده 

در  تخصصی  هواشناسی  آموزش  و  عمومی  هواشناسی  آموزش 

برمیحوز فوق  جدول  از  آنچه  البته  هوانوردی.  درس  ه  این  آید 

تخصصی  دروس  میجزو  آموزش تر  از  بعد  و  ابتدایی  باشد  های 

 قرار دارد.

به اطالعات  در  دستطبق  هوایی  فیزیولوژی  درس  آمده 

 اکثر مراکز آموزشی در ترم سوم قرار دارد. 

جزو    Weight & Balanceو    performanceدرس  

تخصصی که میتر  دروس  شوند  تدریس  زمانی  باید  و  باشد 

و  سیستم  موتور،  پرواز،  اصول  از  درستی  درک  دانشجویان 

 وضعیت هواپیما بدست آورده باشند. 

به علت ماهیت همه ناوبری  جانبه و کامل بودن آن درس 

را  الزم  آمادگی  دانشجویان  که  شود  تدریس  مقطع  در  باید 

لذا همان باشند.  نداشته  از جدول  باشد  یز مشخص میگونه که 

دانشگاه ترمسایر  در  نیز  میها  تدریس  باالتر  اما  های  کنند 

 شود. دانشگاه هوایی شهید ستاری در ترم دوم تدریس می

مقا و  آمده  بدست  اطالعات  اساس  ا  یسهبر   گونهینآن، 

آموزشی   یوهاز ش  یامطرح دن  یکه مراکز آموزش   شودیاستنباط م

دروس الزم را   یر مفهوم که سا  ینبه ا کنند یاستفاده م یکآکادم

تا    دهند یآموزش م  یانبه دانشجو  یدر کنار دروس تخصص  یزن

باشد.    پذیرانامک  تریچیدهپ   یممفاه   یادگیری  یبرا  یهعلوم الزم پا

ارائه دروس دانشگاه    یتصورت گرفته وضع  یسهلذا بر اساس مقا

آموزش    یاجرا  یوهازلحاظ ارائه دروس و ش  یستار  یدشه  ییهوا

م آموزشبا  دن  یؤسسات  بیشتر   یابروز  در  و  بوده  نزدیک  به هم 

 موضوعات آموزشی با هم تطبیق دارند.

 

 پیشنهادها 

هواآمده   بدست  اطالعات  اساس  بر دانشگاه    د یشه  یی، 

تدر  یستار زمان  از آکادمیک  دروس    سیازنظر  موارد  اکثر  در 

انتخابدانشگاه  ریسا مؤسسات  و  قرار شده،  ها  باالتری  رتبه  در 

دارد  ینگران  نیا  بنابراین.    ددار دانش  وجود  واسطه به  انیجوکه 

که  زمان   آکادمیک    برایزیادی  دروس  می  گذراندن  اختصاص 

از تالش و پژوهش آنها کاسته شده و ارتباط بین دروس    دهند، 

 ( که یکی از ارکان مهم تدوین چنین سیالبسی است)هوانوردی  
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درس در آن ترم و  رود و دانشجویان بعد ازگذراندن هر  باز بین  

ما  زمانی  آموزشی فاصله  پروازهای  و  آکادمیک  دروس  بین 

از   شده  تدریس  نداشته مطالب  بازشناسی  و  یادآوری   قابلیت 

دانشجویان    باشند العمالً  و  علمی  پشتوانه  دوره  بدون  وارد  زم 

رو   این  از  شوند،  عملیاتی  بازنپرواز  به  مورد گنیاز  این  در  ری 

 . می شود احساس

ع  خصوص  سرفصلدر  و  خلبانی  ناوین  آموزش  های 

 گردد: پیشنهاد می

دروس و سر فصل های دروس بر اساس کتاب های روز    *

 . تدوین شود هوانوردی 

مقررات   * و  قوانین  درس  مطالب  حجم  به  توجه  با 

آموزش،  دوره  طول  در  آن  پیوستگی  به  نیاز  و  هوانوردی 

گردد   می  چهارپیشنهاد  به  هوایی  مقررات  و  قوانین     درس 

هوانوردی   قوانین   : خدمات    2و    1بخش  هوایی،  های  ه  را   ،

 اطالعات هوانوردی و فرودگاه ها تقسیم بندی شوند. 

مهندس  * احتمال  و  آمار  درسبه  ی درس  ای پایه  یعنوان 

ا  انیدانشجو  ییآشنا  یبرا و  احتمال  و  آمار  علم    ییتوانا  جادیبا 

برا پژوهش  یالزم  نظر انجام  عمل  یهای  استفاده   یو  آن   و  از 

پژوهش  جینتا  یبررس  یبرا از  میحاصله  مناسب  لذا  باشد ها   ،

 به سرفصل دروس اضافه گردد.  گرددپیشنهاد می 

مد  * با    انیدانشجو  ییآشنا  ی برا  کیلجست  تیریدرس 

  ییآشنا  ،یتأمین در علوم هوانورد  رهیتأمین و علم زنج  رهیزنج

امن    یپرواز  جاد یدر ا  ریهای درگعوامل و تخصص  ی ارتباط تمام

می لذا  باشد مناسب  گردد ،  می  دروس    پیشنهاد  سرفصل  به 

 اضافه گردد. 

 شتریهرچه ب  یی آشنا  یبرا  کیبرق الکترون  ی درس مبان  *

مدارها با  درست  مایهواپ   یدانشجویان  درک  سیستمو  های  تر 

لذا  باشدمناسب می  مایهواپ   یکیالکترون به    پیشنهاد می گردد ، 

 سرفصل دروس اضافه گردد. 

سا  * ناوبر مانهدرس  کمک  مکالمات    ، یهواشناس  ،یهای 

اطالعات    ،یتخصص  یهوانورد  یهواشناس  ،ییویراد خدمات 

پیشفرودگاه  ،یهوانورد به    AirwayManualدرس    ینیازها 

می لذا  باشد مناسب  گردد ،  می  دروس    پیشنهاد  سرفصل  به 

 اضافه گردد. 

آ  * پیش  کینامیرودیدرس  درس  وزن به  و  اصول  نیاز 

میمناس  مایهواپ  لذا  باشدب  گردد،  می  سرفصل    پیشنهاد  به 

 دروس اضافه گردد. 

به درس اصول   یهای کمک ناوبرنیاز درس سامانهپیش  *

می مناسب  دستگاه  با  لذا  باشد پرواز  گردد،  می  به    پیشنهاد 

 سرفصل دروس اضافه گردد. 

براپیش  جادیا  * برق  درس  اصول    ینیاز  درس 

میسرویس مناسب  رادار  لذاباشدهای  گردد   ،  می  به    پیشنهاد 

 سرفصل دروس اضافه گردد. 

اطالعات  اساس  بر  نیز  دروس  ارائه  توالی  و  ترتیب 

 آمده به شرح زیر اصالح گردد: دستبه

پاابتدا   انگل و    هیدروس  های اول و  در ترم  یسیدرس زبان 

گردددوم   هوانورد  ارائه  دروس  بعدازآن  اولو  یو    تیبا 

 گردد.  س یتدر کینامیرودیآ

هواپ ستم سی   آموزش اولویت  مایهای  بعددر  مراکز    یهای 

های دوم و سوم  در ترم  پیشنهاد می گردد  دارد وقرار    یآموزش

 ارائه گردد.

خلبان  یهوانورد  نیقوان  مجموعه آموزش  طول   یدر 

 و توزیع گردد.بندی تقسیم  انیدانشجو

تخصصی  یهواشناس  درس دروس  میجزو  و  تر  باشد 

 ارائه گردد.  ییهای ابتدابعد از آموزش   پیشنهاد می گردد

ف گردد  ییهوا  یولوژیزیدرس  می  سوم   پیشنهاد  ترم  در 

 ارائه گردد.

  درسو    Weight & Balanceو    performance  درس

 گردد.  سیتدرو پایانی های باالتر در ترم یناوبر

  دیشه یی ارائه دروس دانشگاه هوا تیوضعبه اینکه  با توجه

ارائه دروس و ش  یستار با مؤسسات   یجرا ا  وهی ازلحاظ  آموزش 

پیشنهاد  ، لذا شیوه آموزش فعلی  مطابقت دارد ایبروز دن یآموزش

 ادامه یابد و تغییری در آن ایجاد نگردد.  می گردد 

همکاری و  در  تعامالت  ستاری  هوایی شهید  دانشگاه  های 

بینسطح   و  و  ملی  تجارب  از  تا  یابد  افزایش  المللی 

در  توانمندی  موجود  برنامه  های  وجه    درسیحوزه  بهترین  به 

 . استفاده گردد

 

 پیشنهادهای اجرایی 

دروس   ارائه  دانشگاه  زمان  هماهنگی  با  خلبانی  آموزش 

و  هوایی شهید ستاری، معاونت تربیت و آموزش و عملیات نیرو  

محوری   مهارت  رویکرد  اساسب  گ  یموردبازنگری  و   ردیقرار 

امدت منطق  نیزمان  مبتن  یدروس  ن  یو    ان یدانشجو  ازیبر 

 گردد.  فیتعر
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( و تخصصی موردنیاز  عمومی  احتمال  دروس  و  آمار  درس 

مدی،  مهندس مبان،  کیلجست  تیریدرس  برق    یدرس 

برنامه،  کیالکترون الگوریتمدرس  و  سامانه  ،نویسی  های  درس 

ناوبر راد  ، یهواشناس  ،یکمک    یهواشناس  ، ییویمکالمات 

هوانورد  ،یتخصص  یهوانورد اطالعات  ،  هافرودگاه  ،یخدمات 

آد برنامه  کینامیرودیرس  و  دروس  سرفصل  به   )... اضافه  و  ها 

به و  مدتگردد  از  آن  از  جای  بیشتر  که  دروسی  آموزش  زمان 

 باشد کسر گردد.نیازهای موجود می

و   اصالح  نیز  دروس  ارائه  پا  ابتدافرایند  درس    هیدروس  و 

انگل هوانورد  یسیزبان  دروس  بعدازآن  اولو  یو    تیبا 

هواپ سیستم  آموزش،  کینامیرودیآ   ی ولوژ یزیف  درس  مایهای 

 مجموعه و  قرار دارد    یمراکز آموزش  یهای بعددر اولویت  ییهوا

 گردد. عیدر طول آموزش توز یهوانورد نیقوان

سازمانی،   روانشناسی  مثل  رفتاری  علوم  کاربردی  دروس 

به  نیز  و روش های حل مسائل  تصمیم گیری  ارتباطات،  فنون 

ارائه   و تخصصی  عمومی  دانشگاه  دروس  و در  اضافه شده  شده 

 تدریس گردد. 

 

 های آیندهپیشنهاد برای پژوهش

پژوهش،    ن یاشده در  های مطرح برای کاوش بیشتر پرسش

میمطالعات   دیگری  این  پژوهشی  از  برخی  داد.  انجام  توان 

 اند: پیشنهادها در ادامه آمده

آ  LPRالزامات   • فرایند  همچنین  پاو  از  تا    هیموزشها 

 بررسی قرار گیرد. مورد  کیبه تفک پیموزش تاآ

ها • برنامه  شهید  دانشگاه    یآموزش  یتناسب  هوایی 

بستاری   مقررات  ا  یالملل  نیبا  یک    کائویمثل  در 

 ای بررسی گردد. مطالعه

برنامه  سودمندی عناوین  • زمان  های آموزشی و مدتو 

مطالعه یک  در  اکتشافی آن  و    ای  گردد  بررسی  نیز 

 تحقیق مقایسه گردد. های این نتیجه آن با یافته

به  این   • زمان  پژوهش  مدت  و  دروس  عناوین  بررسی 

در  گردد  است. پیشنهاد می  تدریس هر درس پرداخته

سیتم جذب،  مثل  سیستم آموزشی خلبانی )پژوهشی  

مربیان،   و  اساتید  آموزشی،  مراکز  رهبری  و  مدیریت 

کمک و  آموزشی  تجهیزات  و  آموزشی،  امکانات 

آموزشی تعامالت  و  فرایند    و  همکاری  همچنین 

قرار  بررسی  مورد  ای  مطالعه  در  خلبانی  آموزش 

 گیرند. 

بودن  • خاص  به  توجه  با  تحقیق:  های  محدودیت 

آموزش خلبانی، مبانی نظری این حوزه محدود بود و  

قابل   راحتی  به  نیز  ها  دانشگاه  از  خیلی  اطالعات 

 دستیابی نبود. 
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