برنامه عملياتي سال  3131سازمان هواپيمایي کشوری جمهوری اسالمي ایران در یك نگاه
سازمان هواپيمایي کشوری در افق  3141سازماني است؛

چشم انداز

ماموریت

پاسخگو و مقتدر با نيروهای متخصص و کارآمد ،زمينه ساز صنعت هواپيمایي ایمن ،مطمئن و بهره ور
سازما ن هواپيمايي كشوري با تامين زمينه ايمني و امنيت هواپيمايي  ،به توسعه اقتصادي پايدار و افزايش رضايت عمومي از حمل و نقل
هوايي كمك خو اهد نمود .سازمان  ،هماهنگ با قوانين جمهوري اسالمي و ضوابط ايكائو با سياست گذاري ،برنامه ريزي  ،تنظيم مقررات و
دستورالعمل هاي مورد نيا ز ،حسن ا جراي آن ها را نظارت مي نمايد .همچنين سازماندهي ،توسعه و ك نترل زيرساخت هااي حمال ونقال
هوايي  ،مديريت ايمني ،ارائه خدمات ناوبري دقيق ،توسعه نيروي انساني ماهر مطابق با نيازهاي صنعت و توسعه تكنولوژي هاي پيشرفته
و نظارت بر محيط زيست هوايي ،اين سازمان را د ر مديريت ايمن و مطمئن هواپيمايي كشوري ياري خواهد نمود .
 تدوین و نظارت بر اجرای مقررات و استانداردهای ملي در زمينه ایمني و امنيت هوانوردی کشوری
 بهبود مستمر در ارائه خدمات سازمان هواپيمایي کشوری
 توسعه تعامالت بينالمللي در جهت ارتقای سطح کيفي فعاليتهای هواپيمایي کشوری

اهداف

 تنوع بخشي و ارتقای درآمدها و برنامهریزی هزینهکرد آنها در جهت دستيابي به اهداف سازمان
 برنامهریزی جهت توسعه متوازن حملونقل هوایي و پاسخگویي به نياز بازار
 توسعه پژوهش در صنعت هوانوردی و ایجاد فرهنگ ایمني پایدار و موثر
 توسعه منابع انساني از طریق آموزشهای مستمر و تخصصي
الف -ارتقاء ایمني و امنيت در حمل و نقل هوایي
 جايگزيني و كاهش سن متوسط ناوگان

 توسعه سيستم گزارش دهي عيوب وسايل

 تامين يك فروند هواپيماي فاليت چك مجهز به پانل بازرسي پرواز
 استقرار و گسترش سيستم مديريت ايمني) ( SMSو برنامه جامع ايمني هوانوردي) (SSP
 تدوين برنامه ملي كنترل كيفيت امنيت هوانوردي
 ايجاد سيستم SEMA

ب -ارتقاء بهره وری و توسعه متوازن حمل و نقل هوایي کشور

 ا يجاد تسهيالت فرودگاهي مدرن و به روز و كاهش نقاط ايستايي فرودگاه

 برنامه ريزي و نظارت بر فرآيند قيمت گذاري و آزادسازي نرخ خدمات به منظور ايجاد رقابت سالم و افزايش سط ح خدمات
 اجراي طرح ناوبري ماهواره اي) ( GNSSو طرح ناوبري كارايي محور) (PBN
 برنامه ريزي و نظارت بر كاهش تاخيرات پروازي
ج  -افزایش کارایي ،بهبود قوانين و گسترش روابط بين المللي

رئوس
برنامه های
اجرایی

 مقررات زدايي و برنامه ريزي توسعه هوانوردي عمومي
 بازنگري در قانون هواپيمايي كشوري و دستورالعمل هاي موجود درجهت اجراي ماده  161قانون برنامه پنجم توسعه و افزايش كارايي

 حضور فعال در جلسات ايكائو و الحاق به گروه هاي كاري د ر منطقه
 توسعه فرهنگ هوانوردي و رعايت حقوق سفرهاي هوايي

د  -توسعه منابع و نيروی انساني

 استقرار بودجه ريزي عملياتي

 تدوين برنامه راهبردي صنعت هوانوردي كشور
 اصالح ساختار سازماني و ساماندهي نيروي انساني سازمان
 برون سپاري بخشي از فرآيند صدور و تمديد مجوز ،بازرسي و مميزي
ه  -ارتقاء کمي و کيفي آموزش و پژوهش






ارتباط با مراكز تحقيقاتي  -پژوهشي و مشاركت و بهره برداري از اولويت هاي تحقيقاتي شوراي عالي عتف
حمايت از پژوهشگران صنعت حمل و نقل هوائي كشور
تقويت فضاي علمي و پژوهشي با برگزاري كنفرانس ها و همايش هاي علمي
برنامه ريزي و اجراي دوره ها ي آموزشي

و  -توسعه زیرساخت های فناوری اطالعات و ارتباطات

 برنامه ريزي راهب ردي دفتر فناوري اطالعات و بررسي هاي آماري

 ايجاد سيستم ارتباط برخط بين سازمان و شركت هاي هواپيمايي
 طراحي ،پياده سازي ،نصب و راه اندازي سيستم مديريت دانش

 توسعه سيستم هاي اطالعاتي و مكانيزه نمودن فرايندهاي سازمان
ویرایش3131/ 41 /35 :

