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اص حیه هــا

اصالحی ّای ایي سٌذ  ،بش سٍی سایت ساصهاى هٌتشش هی شًَذ .داسًذگاى ایي سٌذ هَظف ّستٌذ  ،اصالحیِ ّا سا
دس ایي سٌذ اعوال ًوَدُ ٍ سَابق آى سا دس جذٍل صیش ثبت ًوایٌذ.
سوابق اص حیه ها
شماره اصالحیه
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دستورالعمل شرایط تبدیل ثبت وسایل پرنده به ثبت کشوری
کلیات :

آى دستِ اص بْشُ بشداساى ٍسایل پشًذُ کِ دسصذدًذ اص ٍسایل پشًذُ ای کِ تاکٌَى دس ثبت غیش  Civilبَدُ ٍ هَسد بْشُ
بشداسی قشاس داشتِ اًذ استفادُ ًوایٌذ  ،الضاهاً هیبایستی بشاساس هقشسات  ICAS 108 ، ICAS 107جلذ ٍ 1دستَسالعول
ثبت ٍسایل پشًذُ  ٍ CAD 4208 ٍ CAD 4108دستَسالعول صذٍس گَاّیٌاهِ قابلیت پشٍاص ، CAD 8308 C.OF.A
 CAD 8108اقذاهات اٍلیِ سا اًجام دٌّذ.
الف -شرایط و السامات تبدیل ثبت وسیله پرنده

 - 1هتقاضی تبذیل ثبت ٍسیلِ پشًذُ الضاهاً هی بایستی تشتیبی اتخار ًوایذ کِ ٍسیلِ پشًذُ اص اسٌاد قاًًَی بکاسگیشی دس
هأهَسیتْای  Civilبشخَسداس باشذ.
 - 2اًجام فشآیٌذ تبذیل ٍسیلِ پشًذُ بِ  Civilهی بایستی تَسط هشکض ریصالح ٍ گَاّیٌاهِ داس با اختیاسات الصم
صَست پزیشدً ( .فشات هی بایستی اص گَاّیٌاهِ ّای تعویشاتی الصم هطابق با هفاد هٌذسج دس دستَسالعولْای دفتش گَاّیٌاهِ ،
اهتحاًات ٍ اهَس پضشکی هعاًٍت استاًذاسد بشخَسداس باشذ).
 - 3اسائِ  Packageهشبَط بِ سعایت الضاهات کاسخاًِ ساصًذُ دس خصَص کلیِ دستَسالعول ّای دفتش هٌْذسی ٍ
قابلیت پشٍاص.
 - 4اًجام کلیِ دستَسالعولْای فٌی اجباسی ٍ تَصیِ شذُ اص طشف کاسخاًِ ساصًذُ اعن اص  ، A/D , S/Bاصالحیِ ّای
فٌی ٍ ّوچٌیي الضاهات دفتش هٌْذسی ٍ قابلیت پشٍاص هطابق با استاًذاسدّای  ٍ ICAS 108 ، ICAS 107سایش
استاًذاسدّای هشتبط بِ صَست . up-to date

 - 5الصم است جْت صذٍس گَاّیٌاهِ قابلیت پشٍاص ٍسیلِ پشًذُ هَسد باصسسی قشاس گشفتِ ٍ  AID Confirmبشای آى
صادس گشدد.
 - 6ثبت ٍسیلِ پشًذُ پس اص تأییذ بخش کٌتشل کیفی هشکض تعویشاتی ریصالح ٍ تأییذ کاسشٌاساى دفتش هٌْذسی ٍ
قابلیت پشٍاص هیسش هی باشذ.
ّ - 7شگًَِ بْشُ بشداسی اص ٍسایل پشًذُ با عالهت ثبت کشَسی هششٍط بِ استوشاس قابلیت پشٍاص آى هطابق با هقشسات
ٍ قَاًیي ساصهاى َّاپیوائی کشَسی اهکاى پزیش خَاّذ بَد.
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