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كليات :
الصهِ تذاٍم حيبت ػبصهبًي ٍ پَيبئي آى استقبء ظشفيت ػلوي ٍ آهَصؿي مبسمٌبى هي ثبؿذ ٍ ّش چقذس آهَصؿْب ثِ ٌّگبم ٍ
هفيذ ثبؿٌذ ػولنشد آى ػبصهبى ٍ پيـگيشي ٍ هقبثلِ ثب حَادث ٍ ػَاًح هٌبػبجتش وَاّبذ ثبَد .لبزا آهبَصؽ ٍ تَػبؼِ هٌببثغ
اًؼبًي ًِ تٌْب دس ايجبد داًؾ ٍ هْبست ّبي ٍيظُ دس مبسمٌبى ًقؾ ثؼضائي داسد ثلنِ ثبػبج هبي ؿبَد مبِ آًببى دس استقببء
ػغح مبسآئي ٍ احش ثخـي ػبصهبى ػْين ثبؿٌذ .ثِ ػجبست ديگش آهَصؽ ثبػج تَػؼِ هٌبثغ اًؼبًي هي ؿَد ثبِ ّوبيي ػلبت
آهَصؽ مبسمٌبى هي تَاًذ ًقؾ ثؼضائي دس ثْجَد ػولنشد آًبى داؿتِ ثبؿذ.
آهَصؿْبي هَسد ًيبص جْت ثبصسػبى  SARثِ چْبس گشٍُ ثِ ؿشح ريل تقؼين هي گشدد مِ هي ثبيؼت عي ًوبيٌذ.
الف -آهَصؽ هقذهبتي دس هذت صهبى يل تب دٍ ػبل اٍل وذهت
ة -آهَصؽ مبسآهَصي دس هذت صهبى ثؼذ اص آهَصؽ هقذهبتي
ج -دٍسُ ّبي وبف پغ اص ػپشي مشدى هذت صهبى  5ػبل اص وذهت
د -دٍسُ ثبصآهَصي ثِ عَس هتَالي پغ اص عي مشدى دٍسُ ّبي الف -ة -ج
اجرا :
الف  :برنامه آموزضي حاوي آموزش هاي مورد نياز بازرسان SAR
- 1ػشٍيؼْبي تشافيل َّائي
- 2ػشٍيؼْبي ايوٌي ٍ آتؾ ًـبًي
- 3هؼئَليت اسگبًْبي اهٌيتي ٍ حفبظتي دس تجؼغ ٍ ًجبت
- 4چگًَگي هـبسمت هؼئَليي َّاپيوبئي دس SAR
ً- 5حَُ اسائِ وذهبت پضؿني ٍ سٍاًپضؿني ٍ آؿٌبئي ثب هؼئَليت اسائِ دٌّذگبى وذهبت پضؿني ًظيش اٍسطاًغّ ،الل
احوش
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- 6آؿٌبئي ثب ٍظبيف ثيوبسػتبًْب دس ػوليبت SAR
ً- 7حَُ اسائِ وذهبت ٍ ٍظبيف ؿشمت ّبي َّاپيوبئي دس ػوليبت SAR
 - 8هؼئَليت هقبهبت دٍلتي  ،اهٌيتي ٍ اًتظبهي دس هشاحل هختلف تجؼغ ٍ ًجبت
 - 9آؿٌبئي ثب ٍظبيف هشمض ّوبٌّگي تجؼغ ٍ ًجبت ( ) RCC
- 10چگًَگي اسائِ وذهبت تَػظ ػتبد حَادث غيشهتشقجِ يب ػتبد هذيشيت ثحشاى مـَس دس حبلتْبي اضغشاسي
- 11آؿٌبئي ثب ًحَُ ّوبٌّگي هقبهبت ٍ اسگبًْبي ًظبهي ٍ چگًَگي هـبسمت آًبى دس ػوليبت تجؼغ ٍ ًجبت
- 12چگًَگي ّوبٌّگي ثيي ػبصهبى َّاپيوبئي مـَسي ٍ ػبصهبى ثٌبدس ٍ دسيبًَسدي ٍ گـت ّبي ػببحلي ٍ دسيببئي ٍ
هـبسمت اسگبًْبي هزمَس دس SAR
ً- 13حَُ استجبط ثبصسػبى ٍ هؼئَليي  SARثب هؼئَليي سٍاثظ ػوَهي ػبصهبى َّاپيوبئي مـَسي
- 14آؿٌبئي ثب ًحَُ ٍ چگًَگي ثشوَسد ثب هذاوالت غيش قبًًَي دس َّاًَسدي ًظيش َّاپيوب سثبئي ،تْذيذ ثِ ثوت گزاسي
دس َّاپيوب يب فشٍدگبُ ٍ يب گشٍگبًگيشي
- 15آؿٌبئي ثب مبالّبي وغشًبك ٍ ًحَُ ػولنشد ثب مبالّبي هزمَس دس ػوليبت تجؼغ ٍ ًجبت
- 16آؿٌبئي ثب ثاليبي عجيؼي ًظيش ػيل  ،عَفبى  ،صلضلِ ٍ ػولنشد هٌبػت دس صهبى ثشٍص ثاليبي عجيؼي دس ػوليبت تجؼبغ
ٍ ًجبت
- 17ؿشايظ اضغشاسي ٍ ػَاًح َّاپيوبئي دس پٌِْ آثي
- 18آؿٌبئي ثب ٍظبيف هشمض ػوليبت اضغشاسي ٍ پؼت فشهبًذّي ػيبس
- 19فشهبًذّي ٍ ّوبٌّگي دس ػوليبت تجؼغ ٍ ًجبت
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- 20آؿٌبئي ثب ًقـِ وَاًيً ،قـِ ّبي داولي ٍ هجبٍس  FIRمـَسً ،قـِ ّبي َّاًَسدي ً ،قـِ ّببي ؿبجنِ اي ٍ ادٍات
هشثَعِ اص جولِ ....ٍGPS
- 21عشص اعالع سػبًي ثِ افنبس ػوَهي اص عشيق سػبًِ ّب ٍ جشايذ
- 22آؿٌبئي ثب دٍسُ هويضي
- 23آؿٌبئي ثب الَيت ثٌذي دسهبًي ٍ هشاقجت پضؿني
- 24آؿٌبئي ثب ػشٍيؼْبي استجبعي ،ؿجنِ ّبي استجبعي ،هبَّاسُ ّبي استجبعي ٍ تجْيضات استجبعي
- 25آؿٌبئي ثب تَافقٌبهِ ّبي دٍ يب چٌذ جبًجِ ؿبهل تَافقٌبهِ ثب اسگبًْبي داولي ٍ تَافقٌبهِ ثب مـَسّبي ّوجَاس
- 26آؿٌبئي ثب ًبٍثشي َّائي
- 27صهبى ػٌجي جْت اًجبم هشاحل تجؼغ ٍ ًجبت
- 28اػتفبدُ ثْيٌِ اص تجْيضات َّايي ( ؿبهل َّاپيوبّ ،لينَپتش ٍ ػبيش اهنبًبت ) ثِ هٌظَس تجؼغ ٍ ًجبت
- 29آؿٌبئي ثب پذيذُ ّبي َّاؿٌبػي جْت پيـشفت هشاحل تجؼغ ٍ ًجبت
- 30آهَصؽ ػولي جْت اػتفبدُ اص اهنبًبت ٍ تجْيضات تجؼغ ٍ ًجبت دس هٌبعق مَّؼتبًي
- 31اػتفبدُ ثْيٌِ اص هٌبثغ ٍ اهنبًبت ٍ تجْيضات تجؼغ ٍ ًجبت مِ دس دػتشع هي ثبؿذ.
- 32آؿٌبئي ثب ًوَداس اعالع سػبًي هشاحل هختلف تجؼغ ٍ ًجبت
- 33آؿٌبئي ثب مٌَاًؼيَى ؿينبگَDoc9731,Annex12 ،
- 34آؿٌبئي ثب تقؼين ثٌذي جغشافيبئي مـَس اص ًظش جغشافيبي عجيؼي ( مَّؼتبًي  ،مَيشي ،دسيبئي  ،جٌگلي ٍ).....
ً- 35حَُ هشاقجت اص ثبصهبًذگبى ػَاًح َّائي
ً- 36حَُ هشاقجت اص اجؼبد
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ب :آموزضهاي مورد نياز بازرسان SAR
آموزشهاي مقدماتي شامل :

 - 1آؿٌبئي ثب Doc9731,Annex12
 - 2آؿٌبئي ثب ًبٍثشي َّائي
 - 3ػشٍيؼْبي تشافيل َّائي
 - 4ػشٍيؼْبي ايوٌي ٍ آتؾ ًـبًي
 - 5هؼئَليت اسگبًْبي اهٌيتي ٍ حفبظتي دس تجؼغ ٍ ًجبت
 - 6چگًَگي هـبسمت هؼئَليي َّاپيوبئي دس SAR
ً - 7حَُ اسائِ وذهبت ٍ ٍظبيف ؿشمتْبي َّاپيوبئي دس ػوليبت SAR
 - 8آؿٌبئي ثب ٍظبيف هشمض ّوبٌّگي تجؼغ ًٍجبت ( ) RCC
 - 9آؿٌبئي ثب ٍظبيف هشمض ػوليبت اضغشاسي ٍ پؼت فشهبًذّي ػيبس
- 10آؿٌبئي ثب ػشٍيؼْبي استجبعي ،ؿجنِ ّبي استجبعي ،هبَّاسُ ّبي استجبعي ٍ تجْيضات استجبعي
- 11آؿٌبئي ثب ثب پذيذُ ّبي َّاؿٌبػي جْت پيـشفت هشاحل تجؼغ ٍ ًجبت
- 12آؿٌبئي ثب ًوَداس اعالع سػبًي هشاحل هختلف تجؼغ ٍ ًجبت
- 13آؿٌبئي ثب تقؼين ثٌذي جغشافيبئي مـَس اص ًظش جغشافيبئي عجيؼي ( مَّؼتبًي ،مَيشي ،دسيبئي ،جٌگلي ٍ)...
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آموزش كارآموزي OJTشامل:

 -1آؿٌبيي ثب هؼئَليت هقبهبت دٍلتي ،اهٌيتي ٍ اًتظبهي دس هشاحل هختلف تجؼغ ٍ ًجبت
 -2آؿٌبيي ثب چگًَگي اسائِ وذهبت تَػظ ػتبد حَادث غيش هتشقجِ يب ػتبد ثحشاى مـَس دس ػوليبت تجؼغ ٍ ًجبت
 -3آؿٌبيي ثب ًحَُ ّوبٌّگي هقبهبت ٍ اسگبًْبي ًظبهي ٍ چگًَگي هـبسمت اسگبًْبي هزمَس دس ػوليبت
 -4آؿٌبيي ثب ًحَُ استجبط ٍ چگًَگي ّوبٌّگي ثيي ػبصهبى َّاپيوبيي مـَسي ٍ ػبصهبى ثٌبدس ٍ دسيبًَسدي ٍ گـتْبي
ػبحلي ٍ دسيبيي ٍ هـبسمت اسگبًْبي هزمَس دس SAR
ً -5حَُ استجبط ثبصسػبى SARثب هؼئَليي سٍاثظ ػوَهي ػبصهبى َّاپيوبيي مـَس
 -6ؿشايظ اضغشاسي ٍ ػَاًح َّاپيوبيي دس پٌِْ آثي
 -7فشهبًذّي ٍ ّوبٌّگي دس ػوليبت تجؼغ ٍ ًجبت
 -8آؿٌبيي ثب ًفـِ وَاًيً ،قـِ ّبي داولي ٍ هجبٍس  FIRمـَس ً ،قـِ ّبي َّاًَسدي ً ،قـِ ّبي ؿجنِ اي ٍ ادٍات
هشثَط اص جولِ ......ٍ GPS
 -9آؿٌبيي ثب دٍسُ هويضي ٍ ثبصسػي
 -10آؿٌبيي ثب تَافقٌبهِ ّبي دٍ يب چٌذ جبًجِ ؿبهل تَافقٌبهِ ثب اسگبًْبي داولي ٍ تَافقٌبهِ ثب مـَسّبي ّن جَاس
 -11صهبى ػٌجي جْت اًجبم هشاحل تجؼغ ٍ ًجبت
 -12عشص اػتفبدُ ثْيٌِ اص تجْيضات َّايي ؿبهل َّاپيوبّ ،ينَپتش ٍ ػبيش اهنبًبت ثِ هٌظَس SAR
 -13آهَصؽ ػولي جْت اػتفبدُ اص اهنبًبت ٍ تجْيضات تجؼغ ٍ ًجبت دس هٌبعق مَّؼتبًي
 – 14عشص اػتفبدُ ثْيٌِ اص هٌبثغ ٍ اهنبًبت تجؼغ ًٍجبت مِ دس دػتشع هي ثبؿذ.
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دروه هاي خاص:

 -1آؿٌبيي ثب مبالّبي وغشًبك ٍ ًحَُ ػولنشد ثب مبالّبي هزمَس دس ػوليبت تجؼغ ٍ ًجبت
 -2آؿٌبيي ثب ًحَُ ٍ چگًَگي ثشوَسد ثب هذاوالت غيش قبًًَي دس َّاًَسدي ًظيش َّاپيوب سثبيي ،تْذيذ ثِ ثوت گزاسي
دس َّاپيوب يب فشٍدگبُ ٍيب گشٍگبًگيشي
 -3آؿٌبيي ثب اٍلَيت ثٌذي دسهبًي ٍ هشاقجت پضؿني
 -4آؿٌبيي ثب ٍظبيف ثيوبسػتبًْب دس ػوليبت SAR
ً -5حَُ اسائِ وذهبت پضؿني ٍ سٍاى پضؿني ٍ آؿٌبيي ثب هؼئَليت اسائِ دٌّذگبى وذهبت پضؿني ًظيش اٍسطاًغ ٍ
ّالل احوش
 -6آؿٌبيي ثب ثاليبي عجيؼي ًظيش ػيل  ،عَفبى ،صلضلِ ٍ ػولنشد هٌبػت دس صهبى ثشٍص ثاليبي عجيؼي دس ػوليبتSAR
 -7عشص اعالع سػبًي ثِ افنبس ػوَهي اص عشيق سػبًِ ّب ٍ جشايذ پغ اص ّوبٌّگي ثب سٍاثظ ػوَهي ػبصهبى َّاپيوبيي
مـَسي
ً -8حَُ هشاقجت اص ثبصهبًذگبى ػَاًح َّايي
ً -9حَُ هشاقجت اص اجؼبد
دوره بازآموزي:

دسٍُ ثبصآهَصي ؿبهل مليِ دسٍػي مِ دس ثٌذ الف ٍ ة ٍ ج قشاس داسد هي ثبؿذ.
ج  ) OJT ( :پيص نياز كاري در خصوظ انتخاب بازرسان SAR
 -1پشػٌل هشاقج ت پشٍاص دس اثتذا پغ اص گزساًذى هقبعغ مبسداًي ٍ مبسؿٌبػبي هشاقجبت پبشٍاص دس ٍاحبذّبي هشاقجبت پبشٍاص
اؿتغبل يبفتِ ٍ پغ اص مؼت تجبسة ػوليبتي دس ٍاحذّبي ريشثظ حؼبت تـبخيق سئبيغ اداسُ ثبب تَجبِ ثبِ ػالقبِ هٌبذي ٍ
تَاًبئي ؿخق ثشاي وذهت دس ثخؾ ٍاحذ ثبصسػي  SARاًتخبة
تاريخ صذور اوليه :مهر 1389

تاريخ بازنگري00:

هي گشدًذ.
كذبازنگري00 :

دفترايمني و بررسي سوانح

برنامه آموزضي مورد نياز بازرسان
سازمان هواپييمائي كطوري
معاونت استانذارد پرواز

تجسس و نجات

ضماره سنذFS-CAD-2312-00 :

كفحِ  10اص 4

 -2ؿخق هَسد ًظش تحت ًظش مبسؿٌبع اسؿذ ثبصسػي دس ٍاحذ ثبصسػي ػبصهبى هـغَل ثِ مبس ؿذُ ٍ قبثليتْبي ٍي تَػظ
مبسؿٌبع اسؿذ ثبصسػي اسصيبثي ٍ دس كَست هَفقيت ثِ ػٌَاى مول مبسؿٌبع ثبصسػي تؼييي هي گشدد.
ً -3بهجشدُ پغ اص مؼت هْبست ٍ تجشثِ دس چٌذيي ػوليبت تجؼغ ٍ ًجبت ٍ تأئيذ مبسؿٌبع اسؿذ ثبصسػي ثِ ػوت
مبسؿٌبع ثبصسػي هٌلَة هي گشدد.
د :سوابق آموزضي كاركنان دفتر ايمني و بررسي سوانح
ثِ كَست ػخت افضاس ًگْذاسي هي گشدد ٍ دس آيٌذُ ػَاثق آهَصؿي ثِ كَست ًشم افضاسي تْيِ ٍ ًگْذاسي وَاّذ ؿذ.

تاريخ صذور اوليه :مهر 1389

تاريخ بازنگري00:

كذبازنگري00 :

