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سالم عليكم،
با احترام ،به اطالع ميرساند ،براساس بند  M.A.304از الزامات تداوم صالحيت پروازي ) (CAO.IRI part-Mو با عنايت به بند  8.6از انكس  6انجام
هرگونه  Modificationو ( Repairحسب مورد) بايد براساس دادههاي مورد تاييد سازمان و يا مركز طراحي مورد تاييد ) (DOAانجام شود.
لذا الزم است مديران محترم مراكز مديريت تداوم صالحيت پروازي و بهرهبرداران وسايل پرنده نسبت به بازنگري تعميرات و تغييرات احتمالي وسايل پرنده
اقدام نموده و برابر بند  M.A.902(b)1,2,5تا تطبيق با الزامات بند مذكور از پرواز اين وسايل پرنده ممانعت به عمل آورند.
ضمنا در صورتيكه در حين هر يك از مميزيهاي برنامهريزي شده و يا بازرسي جهت صدور  C of Aو يا  ARCو غيرآنها مشخص شود كه بر روي وسايل
پرنده تعميرات ،اصالحيهها و يا تغييراتي از جمله موارد زير ،بدون رعايت بند فوق انجام شده است به دليل مغايرت با بندهاي )M.A 708(b)3, M.A.710(6
و  M.A.902(b) 2,5حسب مورد يافته اخذ گرديده و محدوديتهاي مربوطه مندرج در بند  M.B.705به مركز تداوم صالحيت پروازي و  M.B.903به
وسيله پرنده اعمال خواهد شد.



تغيير نوع و  P/Nقطعات وسايل پرنده مغاير  IPCو يا نشريات معادل ان بمانند تغيير نوع صندلي.
نصب هرگونه قطعات درج نشده در ( IPCو يا نشريات معادل آن).

انجام طراحي تعميرات بر روي بدنه (داخلي و خارجي) وسايل پرنده بدون تاييديه سازمان و يا مركز طراحي مورد تاييد حسب مورد.
انجام تغييرات و تزئينات داخلي كابين از جمله نصب  ،LCDنصب نگهدارنده مجالت ،نصب آينه در كابين ،تغيير در چيدمان صندلي مغاير پيكربندي و دادههاي
ارائه شده توسط طراح.

 .16تاييد و ابالغ:
معاون وزير راه و شهرسازي
و رئيس سازمان هواپيمايی كشوري

