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شماره سندFS-AED-AD-02 :

()AD

صفحه  1از 10

سازمان هواپيمايي كشوري
معاونت استاندارد پرواز
دفتر صالحيت پروازي
روش اجرائي امریه های صالحیت پروازی
Airworthiness Directive procedure
شماره سندFS-AED-AD-02 :

تهيه ،تاييد ،تصويب و ابالغ
ویرایش :محمد رضا واقفي منش

پست سازماني

امضاء

كارشناس صالحيت پرواز

تاريخ
97/5/20

تایید :منوچهر لطفي

مديركل دفتر صالحيت پرواز

97/5/20

تصویب :مجيد حسنلو

معاونت استاندارد پرواز

97/5/20

ابالغ :علي عابدزاده
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رياست سازمان هواپيمايي كشوري و

97/5/20

معاون وزير راه وشهرسازي
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جدول بازنگری و اصالحات

جدول بازنگري

جدول تصحيحات

تاريخ

تاريخ

بازنگري

انجام

1

89/7/25

89/7/25

1

2

93/3/18

93/3/21

2

93/3/18

3

97/5/20

97/6/3

3

97/5/20

رديف
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امضاء
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رديف

تاريخ

تاريخ

تصحيح

انجام

89/7/25

89/7/25
93/3/21
97/6/3

کد بازنگری02 :

امضاء

دفتر صالحيت پروازي

روش اجرائي
سازمان هواپيمائي كشوري
معاونت استاندارد پرواز

امريه صالحيت پروازي
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صفحه  3از 10

لیست صفحات موثر:

شماره صفحه

تاریخ صدور اولیه

تاریخ بازنگری

کد بازنگری

 1الي 6

88/12/1

89/7/25

01

 1الي 7

88/12/1

93/3/18

02

 1الي 10

88/12/1

97/5/20
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 )1هدف
هدف از  ADعبارت است از ،تهيه اين شيوه نامه ،نحوه بررسي وصدور  ADمطابق با الزامات جاري سازمان
هواپيمايي كشوري مي باشد .امريه صالحيت پروازي براي بازگرداندن سطح قابل قبول ايمني روي وساايل پرناده
كه اين امريه الزامي واجباري مي باشد ،زماني كه شواهدي يافت شاود مبناي براين اه ساطح ايمناي وساايل پرناده
مم ان اسات باه طربيافتاد .ايان امرياه هاا باراي اصاال ح شاراين نااايمن ) ( unsafe conditionبوجاود مماده
درمحصول ،قطعات وتجهيزات نصب شده روي وسيله پرنده مي باشد.
 ADي ي از اقسام) Mandatory Continuing Airworthiness Information (MCAIاست كه از
منظر قانوني پياده سازي من محدود به كشوري است كه من را صادر كرده است( .بند  4.2.1.1از  Annex 8و
بند 9.4.1از )DOC 9760
معموال  ADها توسن كشوري كه مسئوليت طراحي وسيله پرنده و يا قطعات را دارد((State of design
صادر مي گردد .ي ي از مسئوليت هاي كشور طرا ح اعالم صدور  DAبه كشورهايي است كه من وسيله پرنده را
ثبت نموده اند(  1.4.3( .)State of registerو  1.4.4از )DOC 9760

 )2حدود
سازمان پس از دريافت  ADاز طريق سايت  EASA,FAAو...مي تواند من را بپذيرد و يا من را ارزيابي نموده و
سپس ود نسبت به صدور ADاقدام نمايد .سازمان براي انجام ارزيابي بايد منابع انساني با مهارت هاي الزم را در
ا تيار داشته باشد Part II, 4.2.3 d (.از  Annex 8و بندهاي  9.4.2و 9.4.3و  1.4.5از )DOC 9760
شايان ذكر است در صوص امريه صالحيت پروازي اضطراري (  ) Emergency ADپس از بررسي كاربردي
بودن منها روي هواپيماي دا ل كشوركه نياز به اقدام فوري مي باشد ،سازمان سريعا ذينفعان مربوطه را مطلع نموده و
اقدام الزم را از منها پيگيري مينمايد بديهي است انجام  ADفوق را مطابق با زمان ارائه شده ضروري ميباشد.

الف) سازمان هواپيمايي كشوري زماني  ADراصادر مي نمايد كه :
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()AD
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 -1شراين ناايمن در وسيله پرنده به عنوان يك نتيجه ازيك نقص در وسيله پرنده ،موتور،ملخ ،قطعات وتجهيزات
نصب شده روي وسيله پرنده توسن  CAOIRIمشخص مي گردد .
 -2اين شراين ناايمن به احتمال زياد وجوددارد ويادرحال توسعه در ساير وسايل پرنده مي باشد .
درصورتي ه مطابق شراين باال صدور  ADالزم باشد ،بايد مطابق بند ) 21.A.3B(cاقدامات مربوطه صورت
پذيرد.
ب) كليه  ADهاي صادره توسن  State of designمورد پذيرش  CAOIRIبوده و الزم االجراست .لي ن
درصورتي ه شراين مندرج در بند  10مهيا گردد ،ام ان پذيرش  AMOCنيز وجود دارد.
 )3مسئولیت
مسئوليت نظارت بر اجرا و بروزموري اين شيوه نامه برعهده دفتر مهندسي صالحيت پرواز سازمان هواپيمايي
كشوري مي باشد.
 )4تعاریف واختصارات
در اين روش اجرايي از بر ي اصطالحات استفاده شده كه در ذيل تعريف مي گردد:
محصول :وسايل پرنده،موتور،ملخ
AMC 21A.3B(b): unsafe condition , AMC20-8
SOR: State of Registry
)Airworthiness Directive (AD
)Service Bulletin( SB
)Type Certificate (TC
AMOC:Alternative Method of Compliance
MCAI:Mandatory Continuing Airworthiness Information

 )5مراجع
ضمائم اي ائو(Annex 8) :
مدارک اي ائو(Doc 9760) :
Part 21
M tr P
EASA DPCO M CODM.00008-003
ADD DO 39-10
CAD 1119
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 )6کلیات
 AMOCيك روش جايگزين براي برطرف كردن شراين ناايمن وسايل پرنده است كه راه حلي است تا سطح
قابل قبول ايمني حفظ گردد ،البته اين روش جايگزين راهي نيست كه در  ADگفته شده باشد اما اجازه انجام من
در  ADمعموال ذكر شده است .در صورتيكه بهرهبرداري بخواهد جهت تطابق با  ADصادره ،از روش جايگزيني
استفاده نمايد ،بايد نسبت به ا ذ تاييديه از سازمان اقدام نمايد.
اين روش اجرائي نحوه اطالع دادن به شركتهاي بهاره باردار ،طراحاان ،ساازندگان و مراكاز تعميراتاي من ناوع
هواپيما كه شراين نا مطلوب را بيان مي كند كه مم ن است بهره بردار ادامه دهد .بخاطر حفظ ايمني در پروازها
الزم است شرايطي كه ايمني را بخطر ماي انادازد (مشااهده عياوب در هواپيماا،ملخ،تجهيزات و  ) ...باه اطاالع
مال ان من هواپيما رسيده ودر زمان مقتضي بر طرف گردد .اين امريه صالحيت پروازي مطابق اين روش اجرايي
اجرا ميگردد.
 )7اسناد مرتبط
مدرک  CAOIRI Part21,M tr P ، Doc 9760و AC 39-10 ,Annex 8با اين روش اجرايي
مرتبن بوده و در صورتي ه هر تغييري در اين مدارک ايجاد گردد ،اين روش اجرايي نيز متناسب با من تغيير
وهد كرد.
 )8ضمائم
 ضميمه شماره )CAO IRI Form 39 (1 ضميمه شماره )Letter (2 ضميمه شماره جدول شر ح كار )9لیست توزیع
 سايت سازمان )10روش کار
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معاونت استاندارد پرواز

درصورتي ه سازمان هواپيمايي كشوري ايران به عنوان كشور ثبت كننده راسا نسبت به صدور  ADاقدام
نمايد ،فقن مي تواند الزامات اجباري عالوه بر منچه كشور طرا ح قرارداده است وضع نمايد .اين الزامات بايد در
پي وجود داليل ايمني فوري و يا تغيير يك وسيله پرنده به دليل وجود الزامات صالحيت پروازي منحصر به فرد
باشد .در صورت ام ان ،سازمان بايد قبل از انجام چنين كاري با كشور طرا ح مشورت نمايد .ولي در هر صورت
كشور طرا ح بايد در اسرع وقت از اين موضوع مطلع گردد Part II, 4.2.3 e( .از  Annex 8و  9.5و 1.4.6
از )DOC 9760
 -10-1زماني كه سازمان تصميم به صدور  ADمي نمايد AD ،بايد داراي مشخصات زير باشد:
 شناسايي شراين ناايمن-شناسايي تاثيرات من شاراين نااايمن روي هواپيماا-اقادام اصاالحي يامحادوديتهايعملياتي موردنياز-زمان تطابق براي اقدام اصاالحي -تااريخ شاروع  – ADمحصاولي كاه  ADروي من اعماال
مي گردد.
;1. An identification of the unsafe condition
;2. An identification of the affected aircraft
;3. The action(s) required
;)4. The compliance time for the required action(s
;5. The date of entry into force
6. The products to which the AD appliesAD.

 ت ميل وصدورفرم ADبه شماره  CAOIRI Form 39مطابق با ضميمه شماره  1اين شيوه نامه موجود مايباشد و شامل مواردزير مي باشد:
مشخصات وسيله پرنده ،موتور ،ملخ ،تجهيزات ،مالت دقيق ،مدل ،سريال ،زمان انجاام ،توضايح مشا ل ايجااد و
عمل رد صحيح جهت برطرف كردن من مش ل مي باشد.
همچنين داراي مشخصات فني ذيل مي باشد :
- DA DA:
-Date of Issue
-rO lAH Ct
)-Type/Model designation(s
-DiiHpb cpHprA
-eaaCbrpiC rC
-TCDS Number
-Reason
- CaCtCebCR
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- Required Action(s) and Compliance time

 AMOC -10-2ونحوه ارائه من توسن بهره بردار
در صورتيكه شركتهاي بهرهبردار ،طراحان ،سازندگان و مراكز تعميراتي نتوانند به روش ارائه شده در  ADعمل
نمايند ميبايست نامهاي جهت در واست روش جايگزين براي سازمان ارسال نمايد.
متقاضي روش جايگزين ميبايست پس از ارزيابي و بررسي دقيق  ADو مستندات مربوطه شامل نشريات ،كتب فني... ،SB ،
براساس روش ارزيابي ريسك مندرج در  SMSMشركت مطبوع ود ميزان شا ص ريسك و سطح پذيرش ريسك را
مشخص نمايد.
پس از انجام ارزيابي ريسك متقاضي ميبايست روشي جايگزين توسن ي ي از دفاتر طراحي معتبر CAMO ،شركت
متقاضي و يا  CAMOطرف قرارداد تعيين و به همراه تمام مستندات الزم ذكر شده به سازمان ارائه نمايد.
بررسي مدارک فوق حداقل  3ماه زمان نياز داشته و بايستي توسن تيم كارشناسي متش ل از نفرات ذيل و تحت نظارت
مستقيم رياست محترم سازمان صورت پذيرد:
 3 .1نفر از كارشناسان سازمان
 .2نمايندگان دانشگاه يا مراكز طراحي مرتبن (در صورت لزوم)
 .3نمايندگان صنعت در حوزه مرتبن (در صورت لزوم)
در صورت پذيرش روش جايگزين توسن سازمان ،نامه پذيرش مطابق با ضميمه شماره  2اين شيوهنامه توسن رياست محترم
سازمان صادر ميگردد.
در صورت عدم پذيرش روش جايگزين سازمان ميبايست به متقاضي اطالع داده ،تا ايشان روش جايگزين جديدي ارائه
نمايندتا روندي مطابق منچه در باال ذكر شد ،انجام گردد.
تمامي دفاتر نظارتي/تخصصي ،سوابق مرتبن با روشهاي جايگزين پذيرش شده را در دا ل پروندههاي شركتهاي متقاضي
ثبت نمايند.
در صورتيكه  ADقبال توسن سازمان پذيرفته شده باشد ،سازمان مم ن است نتواند تصميمي براي روش جايگزين و يا
تا ير در اجرا ا ذ نمايد ،چرا كه مم ن است اطالعات و مهارت الزم براي اين كار مهيا نباشد ،در اين حالت سازمان مي-
تواند با كشور طرا ح مشورت نموده و يا مشاوره مراكز طراحي مربوطه را بپذيرد.
تغيير در انجام كارهاي مندرج در برنامه تعمير و نگهداري صرفا با تاييد سازمان مقدور است .ساازمان نباياد بادون
هماهنگي با كشور طرا ح نسبت به افزايش فواصل و يل تغيير در كارهاي مربوط به ،ADاقدام نمايد.
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ضمیمه شماره CAO.IRI FORM 39 -1
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ضمیمه شماره  – 2فرم پذیرش AMOC
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معاونت استاندارد پرواز

ضميمه شماره 3
شروع

متقاضي
ميا مي تواند به روش ارائه شده در
 ADعمل نمايد

متقاضي
انجام رويه AD

بله

سند FS-AED-AD-02

يادداشت 1

ير

متقاضي
ارائه نامه جهت در واست روش
جايگزين

متقاضي
ارزيابي دقيق  ADو مستندات مربوطه و
انجام ارزيابي ريسك

يادداشت 2

متقاضي
ارائه روش جايگزين

يادداشت 3

سازمان
بررسي روش جايگزين

رياست سازمان

عدم پذيرش روش جايگزين

ير

يادداشت

كارشناسان سازمان
ميا روش جايگزين سطح ايمني
معادل را تامين مي نمايد
بله

رياست سازمان
پذيرش و صدور نامه روش جايگزين

ضميمه شماره  2سند
FS-AED-AD-02

دفاتر نظارتي و تخصصي

ثبت سوابق روش جايگزين در
پروندههاي شركت متقاضي

پايان

يادداشت  :1منظور از متقاضي تمامي شركتهاي بهره بردار ،سازندگان و مراكز تعميراتي ميباشد.
يادداشت  :2براساس روش ارزيابي ريسك مندرج در  SMSMشركت متقاضي
يادداشت  :3ارائه روش توسن ي ي از دفاتر طراحي معتبر CAMO ،شركت و يا  CAMOطرف قرارداد
يادداشت  :توسن  3نفر از كارشناسان سازمان و در صورت نياز نمايندگان دانشگاه يا مراكز طراحي مرتبن/نمايندگان
صنعت در حوزه مرتبن براساس شيوه نامه CAD1119
تاریخ صدور اولیه :اسفند 88
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