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  فصل نهم: 
  مدارج و درجات نظامي

رده غير نظامي فرماندهي (مجلس، هيئت دولت، فرماندهي كل قوا، رئيس جمهور، نخست 
  وزير، وزير دفاع)

رده نظامي فرماندهي رئيس ستاد مشترك، رياست فرماندهي نيروها، معاونين رسته هاي 
  ظامي)(طراحان و تصميم گيران مسائل نظامي با اخذ مجوز از رده غير ن

  رده ژنرالي
  دريا ساالر -ارتشبد   
  دريابان -سپهبد   
  دريادار –سرلشكر   
  سرتيپ تمام  

  2سر تيپ 
  سر هنگ تمام

  2سرهنگ 
  سرگرد 
  سروان

  ستوان يكم
  ستوان دوم

  3ستوان 
  استوار تمام

  استوار
  گروهبان يكم
  گروهبان دوم
  گروهبان سوم

  سرجوخه
  سرباز ارشد
  سرباز صفر
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  فصل نهم
  درجات ارتش

ت ارتش در ارتش هاي نوين جهان باب شده است و در قديم فقط عالئم و يـا  ادرج
نوع لباس آنهم در ميزان كم عامل شناخت بوده است و يكي از داليل آنهـم فقـدان   
انواع سالحها و رسته ها و نيـز مراكـز آموزشـي و تحصـيالت و عـدم پيچيـدگي در       

  ارتش ها بوده است.
آن عناصردرجات تفكيك شده اند مانند كتب كه امروزه اما امروزه بدليل وجود همه 

نياز به طبقه بندي جان ديوئي و يا كنگره و يا ... دارند و اال همه چيز درهـم بـرهم   
رده ارتشي بـا تفاوتهـائي    4ميشود چه در چيدمان، پيدايش، طبقه بندي، ... امروزه 

  چشم مي خورد. در ارتش دريائي در مقابل زميني، هوائي، پليس ژاندارمري به
  ، ارشد و ...)سرباز رده سربازي (سرباز صفر، سرباز يكم، سرجوخه -
رده گروهباني (گروهبان سوم و دوم و يكم، استوار دوم و يكم و ... ستوانبار  -

 و ...)

 و سروان) 1و  2و  3رده افسري ستاره (ستوان  -

 رده افسري قپه (سرگرد، سرهنگ، سرهنگ تمام) -

 كم و سرلشكر و سپهبد و ارتشبد)  تيمسار (سرتيپ دوم و ي -

 در نيروي دريائي (دريابان، دريادار، دريا ساالر، آدميرال) -

  8و    و يا استوار يك نيم دايره زير   و به باالتر  8گروهبانها داراي نشان  -

 ستاره 3و  2و  1افسران ستاره اي داراي  -

و تمـام   2قپـه سـرهنگ    3و  2قپـه سـرگرد و    1سرهنگهاي داراي قپـه (  -
 ميباشند)

رده تيمساري داراي نشان نخل طالئي و بر روي شانه ها و سـتاره در كنـار    -
 آن مي باشد.
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مراتب درجات در بخشهاي ديگر عنوان شده است و اكثـر كشـورهاي جهـان داراي    
  درجات معادل مي باشند (البته با كمي تفسير).

FIELD MARSHAL, MARSHAL, GENERAL, LTN GENERAL, 
BRIGARD GENERAL, 
COLONEL, MAJOR, LEUTENET, CAPITAN. 

 3درجات در ايران سابقاً براي رده هاي افسري جزء ستوان تا سروان  ءاقارت -
سـال و بـراي تيمسـاري حسـب نظـر       6براي سرگردي و سـرهنگي  سال، 
  )سال بود. 3براي گروهباني نيز (اول كشور بود  شخص

دانشگاه افسـري و يـا    پلمي، مدرك سيكل و ديسابقاً براي اخذ درجه افسر -
 يك مدرسه نظامي كافي بود.

امروزه حداقل مدرك ليسانس براي اخذ درجه سـتواني الزم اسـت كـه بـا     
توجه به بحساب آوردن سابقه، مدارك تحصيلي حالت فرعـي پيـدا نمـوده    
اندو درجه هاي تيمساري به ديپلم ها هم داده مي شود و يا دريـك سـري   

درجه ضمن خدمت مي گيرند و به رده هاي باال مي  ههاي خصوصيدانشگا
روند و بهمين ترتيب در مجالس نيز عمـل مـي شـود و مراكـز داوري نيـز      
چنين است حقوق نيز براساس درجـه اضـافه شـده اسـت و مسـائل اداري      

  ديگر شاخص ميگردد.
 تعداد دوره ها براي اخذ درجه تيمساري فرع بر سوابق و توجه سيستم مي -

  باشد.
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WING   بال 
FIXED WING  جت بال ثابت 
ROTARY WING جت بال چرخان 
ALTITUTE  ارتفاع 
WING SPAN  فاصله بال 
COMMANDER فرمانده 
ARMY   (ارتش) نيروي زميني 
LAND FORCE  نيروي زميني 
FLYGT   پرواز 
CROW   خدمه پرواز 
ROYAL   سلطنتي 
ROYAL AIR FORCE نيروي هوائي سلطنتي 
CROWN   ملكه 
ASSAULT  تهاجمي 
CANNON  توپخانه 
SWORD   شمشير 
HOWITZER  توپ 
MORTAR  خمپاره 
DIVISION  لشگر 
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