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 .12مقدمه و تاريخچه:
پیرو نامه های شماره  3263مورخ  16327 ، 1397/01/26مورخ  1397/03/29و صورتجلسه گردهمايي بیست و ششم مورخ  1397/01/28به كلیه
شركتهای هواپیمايي ،شركتهای هلیکوپتری ،آموزشگاههای خلباني و شركت فرودگاهها و ناوبری هوايي  ،فرايند جديد در خصوص ارزيابي مهارت زبان
انگلیسي مطابق مقررات سازمان  ، CAO.IRI Aircrew & CAD 5001اطالع رساني شد با اين وجود تعدادی از خلبانان در ارزيابي زبان موفق به كسب
حداقل سطح عملیاتي ( )Level 4نشدند .لذا برای حل و فصل موضوع و بر اساس تصمیمات جلسه مورخ  1397/6/5كارگروه تدوين راهبردی صنعت
هوانوردی و مطابق دستور رياست محترم سازمان در هامش نامه  40598مورخ  1397/07/12تصمیماتي در اين خصوص اتخاذ شد.
 .13هدف:
به منظور جلوگیری از وقفه عملیاتي ،مهلت مناسبي به متقاضیان اعطا شود تا مطابق مقررات نسبت به كسب حداقل  Operational Levelاقدام نمايند.
 .14فهرست گیرندگان :كلیه شركتهای هواپیمايي ،هلیکوپتری و شركت فرودگاهها و ناوبری ايران
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.1

مفاد بخشنامه:
خلبانان عملیاتي يا كنترلرهای ترافیک هوايي كه سطح  3در ارزيابي مهارت زبان كسب كرده اند ،گواهینامه آنها بر مبنای ارزيابي مهارت زبان قبلي به
مدت  6ماه از تاريخ انقضای  Language Proficiency Assessmentتمديد گردد.

.2

عالوه بر بند  ،1عملیات شركتهای هواپیمايي كنترل نمايد كه از اين خلبانان در پروازهای بین المللي استفاده ننمايد يا از تركیب اين خلبانان با يک
خلبان باالتر از سطح  4استفاده نمايند.

.3

خلبانان يا كنترلرهای ترافیک هوايي مشمول اين بخشنامه قبل از اتمام مهلت اعطايي ( 6ماه) بايد مورد ارزيابي مهارت زبان قرار گیرند و در صورتیکه
موفق به كسب حداقل سطح عملیاتي ( )Operational Levelمنذرج ذر مقررات نشوند مجاز به استفاده از اختیارات گواهینامه نميباشند.

.4

مهلت اعطايي  6ماه بر روی ارزيابي مهارت زبان قبلي ،برای هیچ يک از متقاضیان قابل تمديد نميباشد.

.5

حداكثر مهلت  6ماه بر روی ارزيابي مهارت زبان ،فقط به كنترلرهای ترافیک هوايي يا خلبانان عملیاتي اعطاء ميشود كه قبل از تاريخ 1397/12/01
مورد ارزيابي زبان قرارگیرند.

.6

حداكثر زمان اعطای اين مهلت نبايد بیشتر از تاريخ  1398/03/01باشد.
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