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سازمان هواپيمايي كشوري
معاونت استاندارد پرواز
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 مقررات بخش 12
 آئين نامه تعرفه ها

 روش اجرائي كد گذاري گواهينامه ها
 )6کلیات
اين روش اجرايي چگونگي دسته بندي تغييرات را طبق زير بخش  Dاز آئين نامه شماره  12بيان نموده و هر
شخص حقيقي يا حقوقي پس از طي مراحل قانوني ميتواند درخواست خود را مبني بر دسته بندي تغييرات به
سازمان هواپيمايي كشوري دفتر  AEDارايه نمايد و اين واحد طي بررسي دخواست و رعايت الزامات رويه
اجرايي حاضر ،تغييرات مذكور را دسته بندي مينمايد .الزم به ذكر است كه تاييد تغييرات چه از نوع جزيي و چه
كلي در محدوده اين رويه اجرايي نبوده و هركدام روش خاص خود را دارد(.رجوع شود به آيين نامه اجرايي دفتر
)AED
 )2اسناد مرتبط
 )6-2اجرايي شماره FS-AED-AOC-01
 )2-2رويه اجرايي شماره FS-AED-STC-01
 )8ضمائم
كليه ضمائم ذيل در بخش ضمائم آئين نامه دفتر حمايت و نظارت بر طراحي ،ساخت و مونتاژ وسائل پرنده موجود
ميباشد.
 )6-8فرم تقاضا نامه شماره FS-AED-FRM-xx
 )2-8فرم وصول تقاضا نامه شماره FS-AED- FRM-80
 )8-8فرم وضعيت تقاضانامه FS-AED-FRM-06
 )4-8فرم حكم كارشمارهFS-AED-FRM-07
 )5-8فرم دسته بندي شماره FS-AED-FRM-08
 )4لیست توزیع
 )6-4دفتر معاون استاندارد پرواز
 )2-4وب سايت سازمان هواپيمايي كشوري بصورت نرم افزاري
 )5روش کار
 )6-5فلوچارت
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فلوچارت اين روش اجرايي در ادامه ارائه گرديده و فعاليتهاي قسمتهاي مختلف آن در ذيل تشريح گرديده است.

شروع

تعیین مدير پروژه و تشكیل پرونده توسط
واحد اسناد و ارجاع پرونده به مدير
پروژه
اعالم وصول تقاضانامه به متقاضي
()FS-AED-FRM-80

بررسي تقاضانامه
مدارك پیوستي توسط
مدير پروژه تا يك ماه
جمع آوری داليل و مراجع رد
تقاضانامه تا يكماه
ارسال نامه به
شرکت

تكمیل فرم ) (FS-AED-FRM-06و ارجاع
پرونده به بخش اسناد جهت بايگاني

متقاضي

کد گذاری پروژه و اعالم واريز
تعرفه به شرکت
نامه به شرکت
ارسال اصل فیش تعرفه و اريزی
توسط متقاضي

انتخاب اعضای تیم توسط
مدير پروژه
صدور احكام جهت مدير و اعضاء پروژه توسط
معاونت استاندارد ()FS-AED-FRM-07

 )2-5تقاضانامه
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متقاضي دسته بندي تغييرات بايد فرم تقاضاي شمارة ( FS-AED-FRM-xxپيوست شماره)1را تكميل نموده
و به دفتر حمايت و نظارت بر طراحي،ساخت و مونتاژ وسايل پرنده به همراه يك نامه به انضمام مدارک ذيل
ارسال نمايد.

 يك تشريح از تغييرات انجام شده در خصوص كليه جزييات طراحي نوع وكتابچه هاي عملياتي ،تعمير
و نگهداري و ...كه موثر از اين تغييرات هستند.

 فهرست بندهاي الزامات كاربردي كه تحت تاثير اين تغييرات قرارگرفته اند.
 )8-5ثبت اسناد

 فرم تقاضا پس از دريافت  ،با دستور مدير كل دفتر به مسئول اسناد و مدير پروژه انتخابي كه
شرايط آن بعداً مي آید ،ارجاع داده مي شود

 مسئول اسناد پس از تشكيل پرونده طي فرم شماره FS-AED- FRM-80بايد به شركت
متقاضي كتباً اطالع دهد كه فرم تقاضا وصول گرديده است.
 مسئول اسناد بند "الف" از فرم وضعيت تقاضا به شماره  FS-AED- FRM-06-00را تكميل
وپس از درج در دفتر ثبت گواهينامه ها ،پرونده تشكيل شده را جهت تكميل بندهاي ب و ج
همان فرم ،در اختيار مدير پروژه قرار مي دهد
 )4-5اقدامات مدیر پروژه
)6-4-5

مدير پروژه پس از دريافت پرونده مي بايست فرم تقاضا را بررسي نموده وحداكثر

ظرف مدت يكماه پذيرش و يا رد آن را طبق شرايط احراز مندرج در آئين نامه  12زير بخش  Dاعالم و
همچنين نقايص احتمالي را به شركت متقاضي كتباً اعالم نمايد.الزم است رونوشت نامه ارسالي در پرونده
مربوطه درج گردد.
)2-4-5

در صورت رد تقاضانامه الزم است بصورت نوشتاري داليل و مراجع رد آن به

شركت متقاضي منعكس گردد .همچنين داليل رد در فرم  FS-AED-06بند ج ثبت شده و پرونده به
واحد اسناد عودت داده شود.
)8-4-5

درصورت قبول شدن تقاضانامه الزم است با هماهنگي واحد اسناد ،شماره اي براي

پروژه در نظر گرفته شده و در نامه ارسالي به متقاضي شماره مذكور جهت پيگيري و بهره برداري هاي
بعدي  ،اعالم شود.اين شماره همان شماره اي است كه به عنوان مرجع روي فرم دسته بندي تفييرات ثبت
ميگردد.
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در نامه ارسالي جهت قبول شدن تقاضانامه همچنين الزم است مبلغ تعرفه(مذكور در

آئين تعرفه ها) جهت دسته بندي تغييرات به متقاضي اعالم گردد
)5-4-5

شركت متقاضي بايد پس از دريافت نامه قبولي تقاضانامه ،اقدام به واريز تعرفه به

حساب مذكور در آئين نامه تعرفه ها نموده و اصل فيش واريزي را به دفتر ارسال نمايد.اصل فيش
واريزي طي نامه اي توسط واحد اسناد به معاونت امور مالي سازمان جهت پيگيري هاي بعدي ارسال مي
شود،ضمنا كپي اين فيش در پرونده بايگاني مي شود.
)1-4-5

مدير پروژه بالفاصله پس ازاطالع از دريافت اصل فيش واريزي توسط واحد اسناد،

الزم است اعضاي تيم را مطابق شرايط اعضاي پروژه مندرج در ادامه اين روش اجرايي انتخاب نموده و
جهت دريافت حكم از معاونت استاندارد پرواز اقدامات الزم را بعمل آورد (نمونه حكم مطابق فرم FS-
 AED-FRM-07پيوست شماره  6مي باشد.).
)7-4-5

تعداد اعضاي پروژه با توجه به شرايط ذيل انتخاب مي گردد (در مواردي ممكن

است پروژه،فقط بوسيله مدير پروژه هدايت گردد)


تايپ ومدل وسيله پرنده



پيچيدگي طرح



تنوع قسمتهاي مختلف وسيله پرنده كه مورد تاثير واقع ميگردد به عنوان مثال Engine,

Structure, Avionics, Interior, ..
اثرات تغييرات بر طراحي روي صالحيت پروازي



افراد تحت آموزش نيز ممكن است جزء تيم بازرسي قرار گيرند ولي اين افراد جزء اعضاي

اصلي پروژه در نظر گرفته نمي شوند
همچنين در طول مراحل بررسي ممكن است از متخصصين مربوطه(خارج از دفتر نظارت بر طراحي)
جهت شركت در تيم دعوت بعمل آيد.
)5-5

شرایط انتخاب مدیر پروژه دسته بندی تغییرات

)6-5-5

مدير پروژه بايد شرايط اعضاي تيم دسته بندي تغييرات را دارا باشد

)2-5-5

قابليت رهبري و مديريت تيم را داراباشد

)8-5-5

قابليت آماده سازي گزارشات و توانائي سياست گذاري مناسب را داشته باشد

)4-5-5

تجربه كاري در بررسي و ارزيابي هاي گروهي را داشته باشد
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حداقل  3سال سابقه كار در معاونت استاندارد پرواز( كه از اين مدت  1سال در دفتر طراحي و

ساخت باشد) داشته باشد
)1-5-5
)1-5

حداقل يكبار سابقه عضويت فعال در پروژه دسته بندي تغييرات را داشته باشد

شرایط انتخاب اعضاء پروژة دسته بندی تغییرات

)6-1-5

با توجه به نوع طراحي تغييرات ،تخصص الزم را در  Subjectمربوطه داشته

باشد()Structure, Avionics, Power plant, Performance,..
)2-1-5

حداقل يك بار بصورت آموزشي در تيم پروژه حضور داشته باشد

)8-1-5

توصيه مي شود آموزش تخصصي آئين نامه مربوطه را ديده باشد

)7-5

مراحل مختلف بررسي پروژه

مراحل مختلف بررسي پروژه توسط مدير پروژه به شرح ذيل برنامه ريزي مي گردد.
)6-7-5

مرحله مقدماتي

در اين مرحله ابتدا اعضاي تيم طي نامه ائي به شركت متقاضي معرفي مي شوند.
قبل از تهيه فرم دسته بندي الزم است مدير پروژه جلسه ائي با اعضاء تيم در اين خصوص داشته باشد و
هماهنگي هاي الزم را با تيم هاي ديگر درگير با شركت مذكور(مثل تيم  DOA،TCو )...بعمل آورند
و با جلسات مشترک با آنها ابعاد موضوع(پروژه) را مورد بررسي قرار دهد
)2-7-5

تکمیل فرم دسته بندی

با توجه به تعريف تغييرات  Major & Minorو نيز راهنماهاي موجود در  AMC, GMها جدول
ارايه شده در ذيل ميبايستي در غالب فرم شماره  FS-AED-FRM-12تكميل شده و در ستون
 Decisionپاسخ بله يا خير درج گردد .اين نكته مهم قابل ذكر است كه حتما دليل تصميم اخذ شده
بايد ثبت شده و در جاييكه نميتوان مستقيما پاسخ را تشريح كرد به اسناد ديگر ارجاع داده شود.
در صورتيكه تنها يك پاسخ مثبت يا  YESداده شود تغيير مورد نظر از نوع  Majorيا كلي شناخته
ميشود .نتيجه دسته بندي بايد بر روي جلد دفترچه دسته بندي تغييرا ثبت و به تاييد مدير پروژه برسد.
براي پاسخگويي به سواالت مطرح شده در اين جدول از مثالهاي ارايه شده در  AMCو  GMمربوطه
استفاده شود.
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Decision Table for general criteria AND Airworthiness
Criteria
Decision
YES/NO
Appreciable effect on the weight
YES/NO
Appreciable effect on the balance
YES/NO
Appreciable effect on the structural strength
YES/NO
Appreciable effect on the reliability
Appreciable effect on the operational characteristics

YES/NO

The change requires an adjustment of the type-certification basis

YES/NO

Applicant proposes a new interpretation of the requirements used for
the type-certification basis, that has not been published as AMC
material or otherwise agreed with the CAO.IRI .
The demonstration of compliance uses methods that have not been
previously accepted as appropriate for the nature of the change to the
product.
The extent of new substantiation data necessary to comply with the
applicable airworthiness requirements and the degree to which the
original substantiation data has to be re-assessed and re-evaluated is
considerable.
The change alters technical contents of manuals directly approved by
the CAO.IRI or the Type Certification date Sheet.
The change is made mandatory by an Airworthiness Directive or is the
terminating action of an Airworthiness Directive.

YES/NO

The change introduces or affects functions where the failure effect is
classified « Catastrophic » or « Hazardous ».

YES/NO

:کد بازنگری

:تاریخ بازنگری

Judgment

YES/NO

YES/NO

YES/NO
YES/NO
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نتیجه

يك نسخه از دفترچه دسته بندي بايد در واحد مستندات بايگاني شده و يك نسخه نيز بمنظور ارائه به متقاضي به
همراه نامه اي ارسال ميگردد.الزم به ذكر است كه در صورتيكه تغيير  Majorباشد در ايصورت مطابق بند
 21.101از آئين نامه  12بايد مشخص شود كه آيا اين تغيير Substantial, Significant, Non-
 Significantاست.
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