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 -1كليات
نظر به اينكه زمان زيادي از ظهور صنعت هوانوردي نميگذرد ،بسياري از قوانين با توجه به تجارب در حال تغيير هستند.
سازمان هواپيمايي كشوري بين المللي  ICAOبا توجه به گزارش هايي كه در خصوص وضعيت سطح باند در هنگام بارندگي
و ساير مواردي كه منتج به كاهش ضريب اصطكاک باند و تاثير بر روي عمل ترمز گيري هواپيما ميگردد تصميم به
اعمال تغييراتي بر روي گزارش دهي شرايط سطح باند و  SNOWTAMگرفت كه به صورت فرمت جهاني گزارشدهي
)) (Global Reporting Format (GRFمعرفي كرده است .اين فرمت ،ساز و كار انعطاف پذيري دارد كه كشورها در تمام
مناطق جغرافيايي حتي اگر برف و يخزدگي وجود نداشته باشد ،به راحتي بتوانند از آن استفاده كنند.
 15مرحله اجراي فرمت گزارشدهي يكنواخت ) (GRFجمهوري اسالمي ايران و تاريخ اجراي هر مرحله ،و نيز مسئول
اجراي هر بخش به شرح ذيل مي باشد.
هدف
در ابتدا طبق برنامه ايكائو اجراي فرمت جديد ميبايست از  5نوامبر  2020آغاز مي شد ،اما با توجه به همه گيري جهاني
ويروس كوويد ،19اين برنامه توسط ايكائو به مدت يک سال به تعويق افتاد و مقرر گرديد از  4نوامبر  13( 2021آبان
 )1400اجرايي گردد .بر اين اساس ،ايكائو  15مرحله تا زمان اجراي فرمت جديد پيشنهاد كرده كه بايد كشورها طبق
زمانبندي خود ،اين  15مرحله را انجام دهند و از  4نوامبر  2021شروع به اجرا كنند.
حدود و حوزه اثر
در دست تهيه
مسئوليت اجرا
مسئوليت اجراي اين طرح بعهده دفتر نظارت بر عمليات هوانوردي سازمان و با مشاركت كليه ذينفعان و ارائه دهندگان
خدمات هوانوردي ميباشد
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انتشار ،كنترل و توزيع سند
كنترل ،انتشار و توزيع اين شيوهنامه برعهده سازمان هواپيمايي كشوري بوده و از طريق "سامانه قوانين و مقررات"
موجود در پورتال سازمان  www.cao.irدر دسترس عموم قرار ميگيرد.
تعاريف
در دست تهيه
اسناد وابسته
در دست تهيه
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 -7مراحل اجرائي طرح
مرحله

شرح اقدام

مسئول اجرا

تاريخ اجرا

GRF 1

بررسي قوانين و دستورالعملهاي راهنماي ايكائو و ديگر

CAOIRI

1400/05/01
)(23/Jul/2021

سازمانها
GRF 2

انتخاب يک  Focal Pointجهت هماهنگي اجراي فعاليت

CAOIRI

)(21/Apr/2021

ها در سطح ملي
GRF 3

1400/02/01

تعيين  Focal Pointدر هر نهاد (شامل سازمان هواپيمايي
كشوري ،فرودگاهها ،ارائه دهندگان سرويس خدمات

CAOIRI, Airports,
ANSP, Aircraft
operators

1400/04/15
)(06/Jul/2021

هوانوردي ،ايرالين هاي تجاري و عمومي ،و در صورت لزوم
واحدهاي نظامي)
GRF 4

تشكيل يک تيم هماهنگي اجرايي شامل كاركنان نهادهاي

CAOIRI

)(23/Jul/2021

ذينفع
GRF 5

1400/05/01

هماهنگي و پشتيباني انجام آموزشهاي اوليه براي سازمان

CAOIRI

1400/05/15
)(06/Aug/2021

هواپيمايي كشوري ،فرودگاهها ،ارائه دهندگان سرويس
ناوبري هوايي و پرسنل ايرالين ها (براي مثال :دورههاي آنالين
ايكائو ACI ،و ياتا ،كارگاه هوشياري ملي و)...
GRF 6

تعيين مقررات ،استانداردها ،دستورالعملها و راهنماهايي كه
بايد نگارش شوند و يا تغيير كنند.

GRF 7

يک برنامه اجرايي دقيق ملي و ارزيابي ريسک ايمني تهيه
گردد .همچنين ،هر نهاد و موسسه بايد برنامه اجرايي

National Focal
Point and the
Implementation
Coordination
Team
CAOIRI, Airports,
ANSP, Aircraft
operators

1400/06/01
)(23/Aug/2021

1400/06/01
)(23/Aug/2021

مخصوص خود و ارزيابي ريسک ايمني را تعيين كند.
ابزار و منابع مورد نياز اجرايي (منابع انساني ،مالي و منابع

GRF 9

هماهنگي با Airport Runway Safety Teams

National Focal
Point and the
Implementation
Coordination
Team
Airports

GRF 8

GRF 10

تهيه و انتشار مقررات و استانداردها

CAOIRI

مادي) شناسايي شوند.

1400/05/01
)(23/Jul/2021

1400/04/15
)(06/Jul/2021
1400/06/01
)(23/Aug/2021
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مرحله

شرح اقدام

مسئول اجرا

تاريخ اجرا

GRF 11

تهيه راهنما و دستورالعمل (در صورت نياز ترجمه گردد)

GRF 12

تهيه منابع و ابزار مورد نياز جهت اجرا (شامل منابع انساني،

National Focal
Point and the
Implementation
Coordination
Team
CAOIRI, Airports,
ANSP, Aircraft
operators
CAOIRI, Airports,
ANSP, Aircraft
operators
تمامي نهادها

1400/06/01

مالي و مادي)
GRF 13

آموزش در حين كار )(OJT

GRF 14

انجام آزمايشي پيش از اجرا

GRF 15

تاريخ بهكارگيري روش جديد ارزيابي و گزارش شرايط سطح

)(23/Aug/2021

1400/06/01
)(23/Aug/2021
1400/07/15
)(07/Oct/2021
 1400/06/15لغايت
1400/07/15

تمامي نهادها

(06/Sep/2021 to
)07/Oct/2021
1400/08/13
)(04/Nov/2021

باند

جزئيات اين مراحل در ادامه آورده شده است.
مرحله اول )(GRF 1

7-1

شرح اقدام

مسئولیت اجرا

تاریخ اجرا

بررسی قوانین و دستورالعملهای راهنمای ایکائو و دیگر سازمانها

CAOIRI

1400/05/01
)(23/Jul/2021

قوانين مربوط به  GRFدر مستندات ايكائو به شرح ذيل ميباشند كه بايستي تا تاريخ فوق مورد بررسي قرار گيرند:
•Annex 14, Volume 1 and PANS-Aerodromes: fundamental provisions for assessing and
reporting runway surface conditions
•Annex 6, Parts I and II: assessment by the pilot-in-command of the landing performance
and report for commercial air transport operations
;•Annex 8: nature of the information provided by the aircraft manufacturers
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•Annex 3: removal of the runway state group for METAR/SPECI
;)•Annex 15 and PANS-AIM: syntax and format used for dissemination (SNOWTAM
•PANS-ATM: phraseology and communication of special air-reports concerning runway
braking
•Guidance materials
)Aeroplane Performance Manual (Doc10064
Circular 355 Assessment, Measurement and Reporting of Runway Surface Conditions
EUR Doc 041 -SNOWTAM Guidance - v1.1_RU

7-2

مرحله دوم )(GRF2

شرح اقدام

مسئولیت اجرا

تاریخ اجرا

انتخاب یک  Focal Pointجهت هماهنگی اجرای فعالیت ها در
سطح ملی

CAOIRI

1400/02/01
)(21/Apr/2021

سازمان هواپيمايي كشوري مي بايست يک نفر را به عنوان هماهنگ كننده اجراي فعاليت هاي مرتبط با  GRFمعرفي نمايد.
بر همين اساس جناب آقاي رحماني كارشناس دفتر نظارت بر عمليات هوانوردي به عنوان  Focal Pointو نماينده هماهنگ
كننده سازمان با ساير نهادها ،موسسات و شركت ها معرفي شوند .همچنين جناب آقاي صادقي ،كارشناس مسئول اداره
 AISبعنوان جايگزين ايشان انتخاب شدند.
7-3

مرحله سوم )(GRF3

شرح اقدام

مسئولیت اجرا

تاریخ اجرا

تعیین  Focal Pointدر هر نهاد (شامل سازمان هواپیمایی کشوری،
فرودگاهها ،ارائه دهندگان سرویس خدمات هوانوردی ،ایرالین های
تجاری و عمومی ،و در صورت لزوم واحدهای نظامی)

CAOIRI,
Airports,
ANSP,
Aircraft
operators

1400/04/15
)(06/Jul/2021

سازمان هواپيمايي كشوري مي بايستي حداكثر تا تاريخ مقرر از تمامي نهادهاي ذيل درخواست نمايد تا نسبت به معرفي
نماينده ،به همراه جزئيات تماس جهت هماهنگي مسائل مربوط به  GRFاقدام نمايند:
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 7-3-1كليه شركت هاي بهره بردار فرودگاههاي تجاري كشور (شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي كشور به همراه
فرودگاههاي نفت ،شهر فرودگاهي امام خميني ،منطقه آزاد كيش ،منطقه آزاد قشم ،منطقه آزاد ماكو ،فرودگاه
كاشان ،شركت عقاب عسلويه)
 7-3-2اداره كل كنترل ترافيک هوايي شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي كشور
 7-3-3كليه شركت هاي هواپيمايي تجاري و عمومي و نماينده انجمن شركتهاي هواپيمايي (ليست شركت ها)
 7-3-4واحدهاي نظامي شامل معاونت عمليات ارتش ،نهاجا... ،
 7-3-5همچنين فرودگاههاي كشور بايستي نسبت به معرفي  Runway Safety Teamبراي هر فرودگاه تا تاريخ فوق
اقدام نموده و افراد مورد نظر را به سازمان معرفي نمايند.
7 -4

مرحله چهارم )(GRF4

شرح اقدام

مسئوليت اجرا

تاريخ اجرا

تشكيل يک تيم هماهنگي اجرايي شامل كاركنان نهادهاي ذينفع

CAOIRI

1400/05/01
)(23/Jul/2021

نماينده سازمان هواپيمايي كشوري موظف است تا تاريخ مقرر نسبت به تشكيل يک تيم متشكل از نمايندگان نهادها و
موسسات مندرج در مرحله سوم جهت هماهنگي هاي اجرايي  GRFاقدام نمايد و تمامي اعضاي اين تيم توسط آقاي
رحماني به عضويت گروه واتس اپ درآيند.
7 -5

مرحله پنجم )(GRF5

شرح اقدام

مسئولیت اجرا

تاریخ اجرا

هماهنگی و پشتیبانی انجام آموزشهای اولیه برای سازمان هواپیمایی
کشوری ،فرودگاهها ،ارائه دهندگان سرویس ناوبری هوایی و پرسنل
ایرالین ها (برای مثال :دورههای آنالین ایکائو ACI ،و یاتا ،کارگاه
هوشیاری ملی و)...

CAOIRI

1400/05/15
(06/Aug/2021
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سازمان هواپيمايي كشوري آموزش اوليه الزم را براي نمايندگان موسسات برگزار مي نمايد.
ايجاد يک پورتال در سايت سازمان هواپيمايي كشوري ،بارگذاري آموزشهاي حوزه فرودگاهي ،ناوبري و شركت هاي
هواپيمايي به تفكيک ،الزام هر يک از بهره برداران براي اجراي دوره هاي آموزشي مرتبط متناسب با نيازهاي آموزشي
خود براي تمامي پرسنل مرتبط با حوزه فرودگاهي كه كار ارزيابي باند را انجام ميدهند ،پرسنل كنترل ترافيک هوايي،
پرسنل  ،AISكرو پروازي و كاركنان عمليات شركتهاي هواپيمايي (ديسپچ) و ارائه ي گزارش به سازمان.
همچنين بر روي سايت  ICAO GRFمنابع آموزشي زيادي از جمله ركورد وبينارها و پرزنتيشن ها ،راهنماي  ATISو … وجود
دارد كه براي اين مرحله كمک زيادي ميكنه كه از طريق آدرس ذيل در دسترس مي باشند.
https://www.icao.int/safety/Pages/GRF.aspx
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مرحله ششم )(GRF6

مسئولیت اجرا

شرح اقدام

تعیین مقررات ،استانداردها ،دستورالعملها و راهنماهایی که باید نگارش National Focal
Point and the
شوند و یا تغییر کنند.
Implementation
Coordination
Team

تاریخ اجرا
1400/06/01
)(23/Aug/2021

سازمان هواپيمايي كشوري نسبت به اصالح مقررات  ANS/ATMو  ADRو  Air-opsاقدام نمايد.
نمايندگان موسسات و نهادهاي مندرج در مرحله سوم ميبايست نسبت به شناسايي مستندات ،مقررات ،استانداردها،
شيوهنامهها ،دستورالعملها و ...كه نياز به نگارش مجدد و يا اصالح دارند ،حداكثر تا تاريخ مقرر اقدام نمايند و نتيجه را به
سازمان هواپيمايي كشوري گزارش دهند.
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اداره  AISبايستي فرمت  RCRمخصوص ايران تهيه نمايد .براي فرودگاههاي برف خيز فرمت كامل و براي فرودگاههاي
گرمسير فرمت  simplifiedكه فقط اطالعات ضروري و مربوط به  standing waterدارد در آن گنجانده شود .همچنين
بايستي نسبت به اصالح  AIPبخش  AD1اقدام نمايد.
اداره  AISبايستي يک  AICتدوين و منتشر نمايد و برنامه ايران رو در آن معرفي نمايد Template .اين  AICدر EUR

( SNOWTAM Guidanceذكر شده در مرحله اول) آورده شده است.
با توجه به اينكه  4نوامبر  AIRAC Effective Date 2021ميباشد ،اداره  AISبه گونهاي برنامهريزي نمايد تا  AIRACمربوطه،
حداقل  56روز پيش از تاريخ اجرا به دست كاربران برسد.
7 -7

مرحله هفتم )(GRF7

شرح اقدام

مسئولیت اجرا

تاریخ اجرا

یک برنامه اجرایی دقیق ملی و ارزیابی ریسک ایمنی تهیه گردد.
همچنین ،هر نهاد و موسسه باید برنامه اجرایی مخصوص خود و
ارزیابی ریسک ایمنی را تعیین کند.

CAOIRI,
Airports,
ANSP,
Aircraft
operators

1400/06/01
)(23/Aug/2021

تمامي نهادهاي مندرج در مرحله سوم ميبايست نسبت به تهيه گزارش مديريت تغييرات انجام شده در خصوص اجراي
 GRFاقدام ،مخاطرات ناشي از اين تغيير را در موسسه خود شناسايي ،و ريسک هاي ناشي از اين مخاطرات را مديريت
نمايد و در نهايت گزارش اقدامات خود در اين مورد را به سازمان تا تاريخ ذكر شده ارائه نمايد.
ليست تغييرات و مخاطرات مربوط به اجراي  GRFشامل حداقل موارذ ذيل مي باشد:
تغيير در مقررات و دستورالعملهاي شركت
آموزش پرسنل با مفاهيم جديد
تغيير در نرم افزار صدور نوتام

پيشنويس اوليه

صفحه 8از 12

خرداد ماه 1400
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تغيير در محاسبات عملكرد هواپيما بر روي باند بر اساس  RCAMجديد
...
7 -8

مرحله هشتم )(GRF8

شرح اقدام
ابزار و منابع مورد نیاز اجرایی (منابع انسانی ،مالی و منابع مادی)
شناسایی شوند.

مسئولیت اجرا

تاریخ اجرا

1400/05/01
National
(23/Jul/2021) Focal Point and
the
Implementation
Coordination
Team

نماينده سازمان هواپيمايي كشوري و همچنين نمايندگان موسسات و نهادهاي مندرج در مرحله سوم ميبايست نسبت به
شناسايي ابزار و منابع مورد نياز (شامل منابع انساني ،مالي ،سخت افزاري ،نرم افزاري و )...حداكثر تا تاريخ مقرر اقدام
نمايند و نتيجه را به سازمان هواپيمايي كشوري گزارش دهند.
اداره  AISنيز بايستي نرم افزار صدور  SNOWTAMرا به روز رساني كند.
7 -9

مرحله نهم )(GRF9

شرح اقدام

مسئولیت اجرا

تاریخ اجرا

هماهنگی با Airport Runway Safety Teams

AIRPORTS

1400/04/15
)(06/Jul/2021

بايستي  Runway Safety Teamفرودگاههاي كشور هماهنگي هاي الزم را جهت اجراي  GRFتا تاريخ مقرر انجام دهند.
 7-10مرحله دهم )(GRF10

پيشنويس اوليه

شرح اقدام

مسئولیت اجرا

تاریخ اجرا

تهیه و انتشار مقررات و استانداردها

CAOIRI

1400/06/01
)(23/Aug/2021

صفحه 9از 12

خرداد ماه 1400
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سازمان هواپيمايي كشوري تا تاريخ مقرر نسبت به تهيه و انتشار قوانين و مقررات جديد منطبق با  GRFاقدام نمايد و جهت
اجرا به نهادها و موسسات ذيربط ابالغ كند.
 7-11مرحله يازدهم )(GRF11

شرح اقدام

مسئولیت اجرا

تاریخ اجرا

تهیه راهنما و دستورالعمل (در صورت نیاز ترجمه گردد)

National Focal
Point and the
Implementation
Coordination
Team

1400/06/01
)(23/Aug/2021

سازمانها ،موسسات و نهادهاي مرحله  3بايستي تا تاريخ مقرر نسبت به تهيه و انتشار راهنما و دستورالعملهاي جديد منطبق
با  GRFاقدام نمايند و نتيجه را به سازمان هواپيمايي كشوري اعالم نمايند.
 7-12مرحله دوازدهم )(GRF12

شرح اقدام

مسئولیت اجرا

تاریخ اجرا

تهیه منابع و ابزار مورد نیاز جهت اجرا (شامل منابع انسانی ،مالی و
مادی)

CAOIRI ,
Airports,
ANSP,
Aircraft
operators

1400/06/01
)(23/Aug/2021

منابع مورد نياز كه در مرحله هشتم شناسايي شدند ،حداكثر تا تاريخ مذكور تهيه و آماده گردند.
همچنين نرم افزار  SNOWTAMاداره  AISمي بايستي تا اين تاريخ به روز شده و آماده استفاده باشد.
 7-13مرحله سيزدهم )(GRF13

پيشنويس اوليه

شرح اقدام

مسئولیت اجرا

تاریخ اجرا

آموزش در حین کار )(OJT

CAOIRI ,
Airports,

1400/07/15
)(07/Oct/2021

صفحه 10از 12

خرداد ماه 1400
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ANSP,
Aircraft
operators

كليه پرسنل مربوطه در سازمان هواپيمايي كشوري ،فرودگاهها ،ارائه كنندگان خدمات ناوبري هوايي و ايرالين ها حداكثر
تا تاريخ فوق ميبايست آموزش عملي و در حين كار را جهت اجراي  GRFگذرانده باشند.
 7-14مرحله چهاردهم )(GRF14

شرح اقدام

مسئولیت اجرا

تاریخ اجرا

انجام آزمایشی پیش از اجرا

تمامی نهادها

1400/06/15
لغایت
1400/07/15
(06/Sep/2021
to
)07/Oct/2021

تهيه سناريوي اجراي آموزشي  GRFبا هماهنگي اداره  AISو نماينده انجمن شركتهاي هواپيمايي حداقل در  5فرودگاه
ذيل ،و دريافت بازخورد و انجام اقدامات اصالحي در صورت نياز.
 −تبريز
 −كيش
 −اروميه
 −مشهد
 −اردبيل
 7-15مرحله پانزدهم )(GRF15

شرح اقدام

مسئولیت اجرا

تاریخ اجرا

تاریخ بهکارگیری روش جدید ارزیابی و گزارش شرایط سطح باند

تمامی نهادها

1400/08/13
(04/Nov/2021

پيشنويس اوليه

صفحه 11از 12

خرداد ماه 1400

طرح ملي قالب گزارش دهي يكنواخت جهاني (GRF) SNOWTAM

فرمت جديد گزارشدهي ايكائو ) (GRFجهت ارزيابي و گزارش شرايط سطح باند از ساعت  00:00 UTCروز پنجشنبه 4
نوامبر  )1400/8/13( 2021اجرا خواهد شد.
همچنين از همهي موسسات و ذينفعان اين طرح در خصوص اجراي  GRFبازخورد دريافت ميگردد.

پيشنويس اوليه

صفحه 12از 12

خرداد ماه 1400

