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سالم عليكم،
با احترام ،با عنايت به درخواستهاي مكرر بهرهبرداران وسايل پرنده جهت استفاده از تعويق فاصله زماني انجام كارهاي مشخص شده در برنامه تعميراتي
) ،(MPبدينوسيله به پيوست دستورالعمل اجرايي مربوط به استفاده از اين اختيارات به عنوان بخشي از مقررات تداوم صالحيت پروازي (AMC to CAO.IRI:
) Part-Mارائه ميگردد.
با عنايت به اين دستورالعمل رعايت نكات زير تاكيد ميگردد:
 -1اين بخشنامه شامل  Escalationنميشود.
 -2اين بخشنامه صرفا شامل وسايل پرندهاي ميباشد كه داراي  MPمورد تاييد از سازمان ميباشند.
 -3كليه مالكين و يا بهرهبرداران وسايل پرنده در صورت تمايل به استفاده از اين اختيار با هماهنگي دفتر مهندسي و قابليت پرواز ميتوانند نسبت به
اصالح روش تعويق سررسيد كارهاي مندرج در برنامه تعميراتي وسيله پرنده ) (AMPمربوطه برابر بند  2.12اقدام نمايند.
 -4در صورتيكه در  ، MRB،MPDو ساير دستورالعملهاي كارخانه سازنده و يا طراح وسايل پرنده مقدار تعويق كمتر از اين دستورالعمل باشد ،مالك
عمل آن مدارك خواهد بود.
 -5برابر بند  2.10بهرهبرداران وسايل پرندهاي كه تحت يك مركز مديريت تداوم صالحيت پروازي مورد تائيد ) (CAMOفعاليت ميكنند ،ميتوانند
براساس روش مندرج در نظامنامه مديريت تداوم صالحيت پروازي ) (CAMEو روش مندرج در برنامه تعميراتي وسيله پرنده ) ،(AMPنسبت به
تعويق فاصله زماني مربوطه اقدام نمايند .بهرهبرداران ساير وسايل پرنده (فاقد  )CAMOنيز مي توانند به صورت موردي از دفتر قابليت پرواز
درخواست نموده و در محدوده  AMPمربوطه ،با تائيد آن دفتر نسبت به تعويق فاصله زماني اقدام نمايند.
 -6برابر بند  2.4اعمال  Variationنبايد به عنوان ابزاري جهت برنامهريزي روي عملياتي و يا تعميراتي محسوب گردد.
 -7برابر بند  2.13در صورت استفاده از  Variationفاصله سررسيد بعدي كار و يا چك مربوطه به همان ميزان بايد كاهش يابد.
 -8بديهي است مسئوليت عواقب ناشي از هرگونه تعويق خارج از اين دستورالعمل با مالكين و يا بهرهبرداران وسايل پرنده خواهد بود و در صورت
مشاهده ،براساس مقررات تداوم صالحيت پروازي ) (CAO.IRI: Part-Mنسبت به اعمال محدوديت بر وسيله پرنده و يا مركز مديريت تداوم

صالحيت پروازي حسب مورد اقدام خواهد شد.
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معاون وزير راه و شهرسازي
و رئيس سازمان هواپيمايی كشوري

