دفتر مهندسي نظارت بر طراحي و ساخت

روش اجرايي تأييد

وسايل پرنده

توليد ()PWPOA

شماره سندFS-AED-PWPOA-02 :

سازمان هواپيمائي كشوري

صفحه  1از 15

معاونت استاندارد پرواز

سازمان هواپيمايي كشوري
معاونت استاندارد پرواز
دفتر مهندسي نظارت بر طراحي و ساخت وسايل پرنده

روش اجرایی تأیید تولید
Production without Production
Organization Approval

شماره سندFS-AED-PWPOA-02 :
تهيه ،تاييد ،تصويب و ابالغ
ویرایش :
مهندس حسين آدشيرين پور
مهندس علي كيوان بهجو
تایید:
مهندسمحمود طبق چي
تصویب:
مهندسحميد حبيبي
ابالغ:
دكتر عليرضا جها نگيريان
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پست سازماني

تاريخ

امضاء

رئيس گروه تشكيالت توليد

30/20/02

كارشناس فني هواپيما
مديركل دفتر مهندسي نظارت بر

30/20/02

طراحي و ساخت وسائل پرنده

30/20/02

معاونت استاندارد پرواز
رييس سازمان هواپيمايي كشوري و

30/20/02

معاون وزير راه و شهرسازي

تاریخ بازنگری30/20/02 :

کد بازنگری20 :

دفتر مهندسي نظارت بر طراحي و ساخت

روش اجرايي تأييد

وسايل پرنده

توليد ()PWPOA

شماره سندFS-AED-PWPOA-02 :

سازمان هواپيمائي كشوري

صفحه  2از 15

معاونت استاندارد پرواز

جدول بازنگری و اصالحات

جدول بازنگري

جدول تصحيحات

تاريخ

تاريخ

بازنگري

انجام

1

93/20/02

93/20/02

1

0

30/0/02

30/0/02

0

رديف

تاریخ صدور اولیه :اسفند 86

امضاء

تاریخ بازنگری30/20/02 :

رديف

تاريخ

تاريخ

تصحيح

انجام

93/20/02

93/20/02

30/0/02

30/0/02

کد بازنگری20 :

امضاء

دفتر مهندسي نظارت بر طراحي و ساخت

روش اجرايي تأييد

وسايل پرنده

توليد ()PWPOA

شماره سندFS-AED-PWPOA-02 :

سازمان هواپيمائي كشوري

صفحه  3از 15

معاونت استاندارد پرواز

لیست صفحات موثر:

تاریخ صدور اولیه

تاریخ بازنگری

کد بازنگری

شماره صفحه
 1از 15

86/10/02

93/20/02

21

 1از 15

86/10/02

30/20/02

20
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تاریخ بازنگری30/20/02 :

کد بازنگری20 :

دفتر مهندسي نظارت بر طراحي و ساخت

روش اجرايي تأييد

وسايل پرنده

توليد ()PWPOA

شماره سندFS-AED-PWPOA-02 :

سازمان هواپيمائي كشوري

صفحه  4از 15

معاونت استاندارد پرواز

 )1هدف
اين روش اجرايي بر اساس part 21subpart Fو به جهت برر آورده كرردن المامرات ايرن ب رر و در راسرتاي
هماهنگ سازي كليه پروژه هاي دفتر مهندسي نظارت بر طراحي و ساخت وسايل پرنده تهيه شده اسرت كره ارائره
كننده يك روش واحد جهت صدور و تمديد گواهينامه تاييد توليد) (PWPOAمي باشد.
 )0حدود
اين روش اجرائي براي متقاضياني كه در زمينه توليد وسيله پرنده ،موتور ،ملخ هواپيما APU ،و ساير مواردي كه
متقاضي متمايل به استفاده از مماياي  PWPOAباشد ،طبق زير ب ر  part 21subpart Fاز سازمان
هواپيمايي كشوري كاربرد دارد.
 )0مسئولیت
دفتر "مهندسي نظارت بر طراحي و ساخت وسايل پرنده" مسئول اجراء و بروز نگهداري اين روش اجرايي مي
باشد.
 )4تعاریف و اختصارات
دفتر مهندسی نظارت بر طراحی و ساخت وسائل پرنده :يكي از زير مجموعره هراي معاونرت اسرتاندارد
پرواز است كه به خالصه "دفتر مهندسي وسائل پرنده ) "(AEDنام برده مي شود.
دفترچه ثبت :دفتري است در ب ر اسناد و مدارك دفتر مهندسي وسايل پرنده كه فررم تقاضراي متقاضريان در
آن ثبت مي گردد.
صدور :منظور صدور اولين گواهينامه تاييد توليد) (PWPOAبراي متقاضي است.
تمدید :منظور صدور دومين و چندمين گواهينامه تاييد توليد) (PWPOAبراي متقاضي است (البتره در هرر برار
گواهينامه مجدد صادر مي شود و محلي براي تمديد وجود نردارد امرا مراحرل بررسري سربك ترر از صردور اوليره
است).
معلق :به حالت تعليق در آوردن گواهينامه تاييد توليد تا مش ص شدن وضعيت انطباق با قانون ،مقرررات و آئرين
نامه مربوطه.
باطل(ابطال) :باطل نمودن گواهينامه تاييد توليد.
پس دادن :انصراف شركت توليدكننده از ادامه فعاليت توليد و لذا برگرداندن گواهينامه تاييد توليد به سازمان.
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تاریخ بازنگری30/20/02 :

کد بازنگری20 :

دفتر مهندسي نظارت بر طراحي و ساخت

روش اجرايي تأييد

وسايل پرنده

توليد ()PWPOA

شماره سندFS-AED-PWPOA-02 :

سازمان هواپيمائي كشوري

صفحه  5از 15

معاونت استاندارد پرواز

سازمان :منظور سازمان هواپيمايي كشوري است.
PWPOA: Production without Production Organization Approval
LOA: Letter of Agreement
EASA: European Aviation Safety Agency
AMC: Acceptable Means of Compliance
GM: Guidance Material
P.M: Production Manual/Handbook
FMD: Failures Malfunctions and Defects
ساير تعاريف استفاده شده در اين روش اجرايي در ب ر "تعاريف و اصطالحات از المامرات سرازمان هواپيمرايي
كشوري مندرج مي گردد.
 )0مراجع
قانون هواپيمايي كشوري (مصوب )1009
آئين نامه اجرايي ماده  00قانون هواپيمايي كشروري -آئرين نامره المامرات قابليرت پرروازي محصرو ت ،قطعرات،
تجهيمات و المامات تائيديه توليد .
دستورالعمل شماره  0129سازمان هواپيمايي كشوري
 GM, AMCهاي زير ب ر part 21subpart F
 )4کلیات
اين روش اجرايي نحوه عملكرد سازمان هواپيمرايي كشروري در قبرال دريافرت نامره و تقاضرانامه تائيديره توليرد
همچنين نحوه بررسي سيستم بازرسي توليد  ،صدور گواهينامه مربوطه ) ، (LOAتمديد ،باطل ،معلق و محردود
نمودن آن را تحت زبر ب ر  part 21subpart Fاز سازمان هواپيمايي كشوري تشريح مي نمايد.
اين گواهينامه ) (LOAبايد بر اساس قانون هواپيمايي كشوري ،آئين نامه ماده  00از قانون هواپيمرايي كشروري
(آئين نامه المامات قابليت پروازي محصو ت ،قطعات ،تجهيرمات و المامرات سيسرتم بازرسري توليرد و توليرد)،
part 21سازمان هواپيمايي كشوري زير ب ر  GM ،Fو AMCهراي ايرن زيرر ب رر و ايرن روش اجرايري
صادر ،تمديد ،باطل ،معلق و محدود شود.

تاریخ صدور اولیه :اسفند 86

تاریخ بازنگری30/20/02 :

کد بازنگری20 :

دفتر مهندسي نظارت بر طراحي و ساخت

روش اجرايي تأييد

وسايل پرنده

توليد ()PWPOA

شماره سندFS-AED-PWPOA-02 :

سازمان هواپيمائي كشوري

صفحه  6از 15

معاونت استاندارد پرواز

 )5اسناد مرتبط
)1-5

آخرين ويراير روش اجرايي تدوين مستندات (شماره )AED-AA –XX

)0-5

آخرين ويراير روش اجرايي مميمي(شماره)AED-AA-XX

)0-5

آخرين ويراير روش اجرايي صدور گواهينامه نوع (شمارهAED-TC -XX

)4-5

آخرين ويراير روش اجرايي صدور گواهينامه نوع تكميلي (شماره)AED-STC -XX

)5-5

آخرين ويراير روش اجرايي صدور گواهينامه تاييد تشكيالت طراحي (شمارهAED-

)DOA-XX
)6-5

آخرين ويراير روش اجرايي اعتبار ب شي گواهينامه نوع (شماره)AED-TVC -XX

 )0ضمائم
)1-6

فرم تقاضا نامه شماره ( CAO.IRI Form 60در ب ر ضمائم نظامنامه دفتر مهندسي

وسايل پرنده موجود مي باشد).
 )7لیست توزیع
)1-7

دفتر رياست سازمان

)0-7

سايت سازمان هواپيمايي كشوري بصورت نرم افماري

)0-7

دفتر معاون استاندارد پرواز

)4-7

واحد اسناد دفتر مهندسي وسايل پرنده

)5-7

كليه كارشناسان دفتر مهندسي وسايل پرنده

 )8روش کار
)1-8

فلوچارت

مراحل م تلف انجام كار بصورت خالصه و بصورت فلوچارت زير مي باشد:

تاریخ صدور اولیه :اسفند 86

تاریخ بازنگری30/20/02 :

کد بازنگری20 :

دفتر مهندسي نظارت بر طراحي و ساخت

روش اجرايي تأييد

وسايل پرنده

توليد ()PWPOA

شماره سندFS-AED-PWPOA-02 :

سازمان هواپيمائي كشوري

صفحه  7از 15

معاونت استاندارد پرواز

شروع

دریافت نامه تقاضا از شرکت
تعیین مدیر پروژه و تشکیل پرونده

رد

برسی
نامه تقاضا

نامه به شرکت با
ذکر دالیل رد

قبول

دریافت تقاضانامه به همراه مدارک ضمیمه

منفی

برسی
تقاضا نامه و
مدارک ضمیمه

مثبت
اصالح
تقاضانامه
توسط شرکت /
تکمیل مدارک

بلی

آیا امکان
اصالح وجود
دارد؟

کد گذاری
پروژه توسط
واحد اسناد
نامه به شرکت
جهت واریز تعرفه

نه
دریافت اصل فیش
واریزی تعرفه

نامه رد تقاضانامه به
شرکت با ذکر دالیل

انتخاب اعضای تیم توسط مدیر پروژه

دریافت موافقت مدیر کل دفتر

جلسه داخلی مدیر پروژه با اعضاء

جلسات بررسی بندهای زیر بخش  Fبا
تیم معرفی شده شرکت

دریافت حکم برای
مدیر و تیم از معاونت

معرفی اعضای تیم به
شرکت

A
تاریخ صدور اولیه :اسفند 86

تاریخ بازنگری30/20/02 :

کد بازنگری20 :

دفتر مهندسي نظارت بر طراحي و ساخت

روش اجرايي تأييد

وسايل پرنده

توليد ()PWPOA

شماره سندFS-AED-PWPOA-02 :

سازمان هواپيمائي كشوري

صفحه  8از 15

معاونت استاندارد پرواز

A

برسی اسناد ،نظامنامه ( )P.M/P.Hو روشهای اجرایی

نه

اصالح
نظامنامه
و روش های
اجرایی

آیا اسناد و
نظامنامه و
روشهای اجرایی
مورد قبول است

بلی

هماهنگی با شرکت جهت ممیزی

ممیزی از تولید مطابق
روش اجرایی ممیزی
گزارش ممیزی به مدیر
دفتر
منفی

عدم صدور
گواهینامه

نتیجه
گزارش
مثبت

نامه به شرکت وذکر
دالیل عدم صدور

دریافت دستور مدیر مبنی
بر صدور گواهینامه

تهیه گواهینامه تایید
تولید و پاراف آن
صدور گواهینامه تایید
تولید
پیگیری یافته های نوع
دوم (در صورت وجود)

نه

بسته شدن یافته
ها مطابق روش
اجرایی ممیزی

معلق یا محدود
نمودن گواهینامه

بله

پایان
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تاریخ بازنگری30/20/02 :

کد بازنگری20 :

دفتر مهندسي نظارت بر طراحي و ساخت

روش اجرايي تأييد

وسايل پرنده

توليد ()PWPOA

شماره سندFS-AED-PWPOA-02 :

سازمان هواپيمائي كشوري

صفحه  9از 15

معاونت استاندارد پرواز

)0-8

تقاضانامه

 )1-0-9متقاضي تأييد توليد بايد فرم تقاضانامه)(CAO.IRI Form 60كه در انتهاي مجموعه روشهاي
اجرايي ،مقررات هواپيمايي كشوري ،سايت هواپيمايي كشوري و دفتر مهندسي وسايل پرنده موجود است را
تكميل نموده به همراه يك نامه و به انضمام مدارك ذيل به معاونت استاندارد پرواز ارسال نمايد:
 شامل محصو ت يا رده قطعات و تجهيمات يا هر دو آنها اطالعات مورد نياز اشاره شده در بند 21A.124(b)2شامل:شرح فهرست رويه هاي اجرايي سيستم بازرسي توليدليست پرسنل گواهي كنندهتوضيحاتي در خصوص حوزه توليدات متقاضيتوضيحاتي در خصوص حجم توليدات متقاضيخالصه ايي از منابع انسانيخالصه ايي از تجهيمات مستقر در محل هاي معرفي شده در فرم تقاضاليست شركاء )0-0-9در صورتي كه متقاضي قبل از تكميل تقاضانامه ،مبادرت به ارسال نامه تقاضا براي سازمان نمايد ،زم
است نامه توسط مدير پروژه انت ابي بررسي (و در صورتي كه متقاضي شايستگي اوليه براي تقاضاي تشكيالت
توليد را دارد) فرم تكميل شده به انضمام مدارك مربوطه از متقاضي دريافت شود .در غير اينصورت نامه مستدل
به شركت براي رد نامه تقاضا ارسال گردد.
 )0-0-9شايستگي اوليه يعني متقاضي تشكيالت توليد ،متقاضي توليد يكي (يا چند) از موارد ذيل باشد:
 وسيله پرنده
 بالگرد
 موتور

 قطعات و تجهيماتي كه مي توانند  ITSOبگيرند.
 قطعات و تجهيم اتي كه مي توانند  IPAبگيرند.

 )4-0-9شايستگي اوليه در صورت ارسال تقاضانامه توسط متقاضي ،نيم بايد بررسي شود.
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تاریخ بازنگری30/20/02 :

کد بازنگری20 :

دفتر مهندسي نظارت بر طراحي و ساخت

روش اجرايي تأييد

وسايل پرنده

توليد ()PWPOA

شماره سندFS-AED-PWPOA-02 :

سازمان هواپيمائي كشوري

صفحه  11از 15

معاونت استاندارد پرواز

)0-8

ثبت اسناد

فرم تقاضا پس از دريافت ،با دستور مدير كل دفتر به مسئول اسناد و مدير پروژه انت ابي كه شرايط آن بعداً مي
آيد ،ارجاع داده مي شود.
)4-8

اقدامات مدیر پروژه

)1-4-8

مدير پروژه پس از دريافت پرونده (فرم تقاضانامه و ضمائم آن) مي بايست ظرف مدت يكماه

پذيرش و يا رد آن را طبق شرايط احراز مندرج در ب ر زير ب ر  Fاعالم و همچنين نقايص احتمالي را
به شركت متقاضي كتباً اعالم نمايد ( زم است رونوشت نامه ارسالي در پرونده مربوطه درج گردد).
)0-4-8

در صورت رد تقاضانامه زم است بصورت نوشتاري د يل و مراجع رد آن به شركت

متقاضي منعكس گردد ( همچنين د يل رد ثبت شده و پرونده به واحد اسناد عودت داده شود).
)0-4-8

درصورت قبول شدن تقاضانامه زم است با هماهنگي واحد اسناد ،يك كد/شماره براي

پروژه در نظر گرفته شده (بطور مثال) LO-007 :و در نامه ارسالي به متقاضي كد شماره مذكور جهت
پيگيري و بهره برداري هاي بعدي ،اعالم شود .اين شماره همان شماره اي است كه به عنوان مرجع روي
گواهينامه ثبت مي گردد.
)4-4-8

در نامه ارسالي جهت قبول شدن تقاضانامه همچنين زم است مبلغ تعرفه (مذكور در فهرست

تعرفه ها) جهت صدورگواهينامه به متقاضي اعالم گردد.
)5-4-8

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

سازمان نموده و اصل فير واريمي را به دفتر ارسال نمايد .اصل فير واريمي طي نامه اي توسط واحد
اسناد به معاونت امور مالي سازمان جهت پيگيري هاي بعدي ارسال مي شود ،ضمنا كپي اين فير در پرونده
بايگاني مي شود.
تبصره :شروع هر نوع فعاليتي توسط كارشناسان سازمان بدون دريافت فير واريمي ممنوع مي باشد.
)6-4-8

مدير پروژه بالفاصله پس ازاطالع از دريافت اصل فير واريمي توسط واحد اسناد ،زم است

اعضاي تيم را مطابق شرايط اعضاي پروژه مندرج در ادامه اين روش اجرايي انت اب نموده و جهت
دريافت حكم از معاونت استاندارد پرواز اقدامات زم را بعمل آورد.
)7-4-8

تعداد اعضاي پروژه و چيدماني آنها با توجه به موارد ذيل مي باشد:

 اندازه ويا حجم توليد متقاضي پيچيدگي طرح تعداد مكان و شهري كه با گواهينامه پوشر داده مي شود.تاریخ صدور اولیه :اسفند 86
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معاونت استاندارد پرواز

 ماهيت خدماتي كه به وسيله شركت توليد كننده پوشر داده مي شود و تاثيرات مستقيم آن در ايمنيهوانوردي.
 تايپ و مدل وسيله پرنده ،موتور ،ملخ ،APU ،قطعات و تجهيمات. افراد تحت آموزش نيم ممكن است جمء تيم بررسي قرار گيرند ولي اين افراد جمء اعضاي اصلي پروژه
در نظر گرفته نمي شوند .
 در طول مراحل بررسي ممكن است از مت صصين مربوطه (خارج از دفتر مهندسي وسايل پرنده و يا
سازمان) جهت شركت در تيم دعوت بعمل آيد (همينه بكار گرفتن مت صصين خارج از سازمان به عهده
متقاضي مي باشد).
 زم به ذكر است ،در صورتيكه آموزشهاي ت صصي زم براي تيم بررسي كننده پروژه(سازمان
هواپيمايي كشوري و متقاضي) قبال برگمار نشده باشد ،بايستي اين دوره توسط متقاضي در يكي از مراكم
آموزشي معتبر مورد پذيرش سازمان هواپيمايي ايجاد شود.
)5-8

شرایط مدیر پروژه PWPOA

 مدير پروژه بايد شرايط اعضاي تيم  PWPOAرا دارا باشد. قابليت رهبري تيم را دارا باشد. قابليت آماده سازي گمارش را داشته باشد. توانائي سياست گذاري مناسب را داشته باشد. تجربه كاري در بررسي و ارزيابي هاي گروهي را داشته باشد. در زمنيه سيستم هاي كيفيت دانر زم را داشته باشد. حداقل  2سال سابقه كار در معاونت استاندارد پرواز(حداقل 0سال در دفتر مهندسي وسايل پرنده)داشته باشد.
 حداقل دو بار سابقه عضويت فعال در پروژه و تيم مميمي  PWPOAداشته باشد. )6-8شرایط اعضاء پروژه PWPOA
 عضو تيم بايد داراي مهر  AEDباشد. اطالعات كلي در خصوص  part 21subpart Fسازمان هواپيمايي كشوري داشته باشد. اطالعات كافي در خصوص part 21سازمان هواپيمايي كشوري زير ب ر  Fو همچنين GM, AMCهاي آن داشته باشد.
 اطالعات مناسب هوانوردي داشته باشد.تاریخ صدور اولیه :اسفند 86
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 حداقل يك بار بصورت آموزش در تيم پروژه  PWPOAشركت كرده باشد. آشنائي كافي با روشهاي مميمي و روشهاي تاييد شركت داشته باشد. قابليت تطبيق كارهاي متقاضي با نظامنامه و ميمان اثر ب ر بودن روش هاي اجرايي بوسيله مميمي را داشتهباشد.
 توانائي ارزيابي شايستگي نفرات كليدي را داشته باشد. قابليت تجميه و تحليل يافته ها و سطح بندي ،تركيب و ارجاع مناسب يافته ها به مقررات ب ر  01زير ب ر Fرا داشته باشد.
 توصيه مي شود آموزش ت صصي part 21سازمان هواپيمايي كشوري زير ب ر  Fرا ديده باشد. توصيه مي شود آموزش مميمي ايمو  3221را ديده باشد. )7-8مراحل مختلف بررسی پروژه
مراحل م تلف بررسي پروژه توسط مدير پروژه به شرح ذيل مي باشد:
)1-7-8

مرحله مقدماتی بازرسی

در اين مرحله ابتدا اعضاي تيم طي نامه ائي به شركت متقاضي معرفي مي شوند ،قبل از برگماري جلسات اوليه با
شركت متقاضي زم است مدير پروژه جلسه ائي با اعضاء تيم در اين خصوص داشته باشد و هماهنگي هاي
زم را با تيم هاي ديگر مرتبط با شركت مذكور(مثل تيم  STC،TCو )...بعمل آورند و با جلسات مشترك
با آنها ابعاد موضوع (پروژه) را مورد بررسي قرار دهد.
در اين خصوص جلسه ايي با متقاضي تحت عنوان جلسه مقدماتي انجام مي شود اين جلسه به منظور اهداف ذيل
انجام مي شود:

 معرفي كلي تشكيالت شركت متقاضي و محصو ت مورد توليد  -توسط متقاضي
 معرفي مديران مسئول شركت  -توسط متقاضي
 معرفي اعضاي تيم – توسط مدير پروژه

 ارائه طرح مقدماتي بازرسي پيشنهادي توسط مدير پروژه  /تيم پروژه
 مش ص نمودن نيازهاي آموزشي پرسنل شركت و تيم  - PWPOAتوسط متقاضي و مدير پروژه.
در انتهاء نيمصورتجلسه تنظيم و به امضاء حاضرين مي رسد (گمارشي از اين جلسه و صورتجلسه امضاء شده
بايد به مدير دفتر ارسال شود).
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مرحله آماده سازی (توسط تیم پروژه)

)0-7-8

 )1-0-7-9مطالعه و تجميه و تحليل اطالعات حاصله از مرحله مقدماتي
 )0-0-7-9تهيه طرح بازرسي با لحاظ موارد ذيل:

 محل استقرار دفاتر توليد (بررسي و ارزيابي تامين كنند كان و پيمانكاران اصلي و فرعي و شركاء و يا
موقعيت هايي كه در خارج از كشور قرار دارد).

 تعيين وظايف اعضاي پروژه بر اساس ت صص هاي مربوطه.
 مش ص نمودن محلي هائي كه نياز به بازرسي با جمئيات بيشتري دارد.

 مش ص نمودن نياز به مت صصين ديگري كه ت صص آن در اعضاي تيم وجود ندارد.
 تش يص نياز به مرور اسناد و مدارك و رويه هاي اجرائي ارائه شده توسط متقاضي.
 )0-0-7-9هماهنگي با تيم  PWPOAمربوطه به منظور اطمينان از ارتباط مؤثر و مناسب با توليد
كننده آتي ويا بطور مثال با دارنده.TC, STC
 )4-0-7-9رايمني با متقاضي بمنظور هماهنگي جهت تعيين زمانهاي مناسب براي بازرسي و همچنين
به توافق رسيدن با متقاضي براي انجام طرح بازرسي و زمان تقريبي آن.
)0-7-8

مرحله بررسی

تيم  PWPOAدر اين مرحله مي بايست اقدامات ذيل را انجام دهد:
 )1-0-7-9بررسي  P.Mبمنظور اينكه آيا توليد ،روشهاي اجرايي و عملكرد شركت متقاضي را
منعكس مي نمايد و مطابق بند  2108A.126مي باشد.
نكته P.M :با صدور گواهينامه LOAتاييد شده و نيازي به تاييد مستقل بر روي نظامنامه ندارد.
 )0-0-7-9انجام يك مميمي كامل و برنامه ريمي شده ،البته بصورت نمونه برداري (Sample
) Auditدر سطوح كاري و اقل به منظور تصديق نمودن موارد ذيل:

 كليه فعاليتها مطابق با سيستمي كه در  P.Mتشريح شده است انجام مي گردد.

 امكانات ،شرايط كاري ،تجهيمات و ابمار مورد استفاده ،مطابق با  P.Mبوده و براي كاري كه انجام مي
شود مناسب است.

 تعداد پرسنل و شايستگي آنها براي كاري كه انجام مي گردد مناسب است.
 توليد نظارت مناسب به تامين كنند گان و پيمانكاران اصلي و فرعي و شركاء دارد.

 محصو ت ،قطعات و لوازم و مواد توليدي به وسيله توليد با اطالعات طراحي مربوطه تطابق دارد
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معاونت استاندارد پرواز

نكته :از چك ليست فرم ( 20مذكور در  )part 21 GMبه عنوان راهنما و چك ليست در حين مميمي
استفاده شود.
 )0-0-7-9پذيرش و يا رد پرسنل گواهي كننده مدارك صالحيت پروازي محصول كه توسط
متقاضي اعالم ميشود.

 )4-0-7-9هماهنگي بين توليد و طراحي رضايت ب ر است.
مرور کیفی

)4-7-8

بعد از مرحله بررسي زم است مدير پروژه از كيفيت انجام موارد ذيل اطمينان يابد:
 تكميل و تصحيح نظامنامه )(P.M

 تكميل و پذيرش تمامي اقدام اصالحي ها در فرم يافته ها.

 پذيرش پرسنل مسئول گواهي صالحيت پروازي محصول .

 برنامه ريمي جهت پيگيري يافته ها (انجام اقدام اصالحي) نوع دوم.
گزارش نهایی و صدور LOA

)5-7-8

پس از آنكه مطابق part 21زيرب ر  Fتيم بررسي كننده در اين خصوص به اطمينان رسيد كه توليد
در تطابق با المامات كاربردي است ،در اينصورت مدير پروژه به همراه تيم ،گمارشي به مديركل دفتر ارائه نموده
و پيشنهاد صدور گواهينامه را به مدير كل تقديم مي نمايد.
گواهينامه  LOAتوسط سر مميم و مطابق شكل و فرمت فرم شماره  CAO.IRI Form 65تهيه شده و
توسط مميم ين و سر مميم ،مدير كل دفتر و معاون استاندارد پرواز پاراف شده و به امضاي رياست سازمان مي
رسد.
)11

مسئولیتهای دارنده گواهینامه PWPOA

كليه مسئوليتهاي دارنده گواهينامه  PWPOAدر بند  21A.129از مقررات هواپيمايي كشوري بيان شرده اسرت و
بايد كليه مسئوليتهاي طراحي از طرف دارنده پذيرفته شود.
)10

نکات

گواهينامه  LOAبصورت يكساله صادر شده و تا زمان رسيدن تاريخ انقضاي آن معتبر ميباشد  ،مگر آنكه قبرل ازآن معلق  ،لغو و يا پس داده شود.
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 زم است بصورت ساليانه مميمي كامل از توليد به عمل آيد. تشكيالت بايد كليه گمارشات  FMDرا مطابق بند  21A.3bبه سازمان ارسال نمايد .در اين خصوص بايد روشاجرايي /دستورالعمل داخلي تاييد شده در سيستم بازرسي توليد ) (P.Mوجود داشته باشد.
 همينه واريمي (جهت بررسي سيستم بازرسي توليد در صورت انصراف و يا عدم موفقيت شركت در انطباق خود بامقررات هواپيمايي كشوري ب ر  )01عودت داده نمي شود.
 گواهينامه تاييد توليد در صورتي كه سازمان دريابد كه سيستم بازرسي توليد ديگر تطابق با شرايط مندرج با part21سازمان هواپيمايي كشوري را ندارد (يافته نوع  )Iبايد باطل شود.
 در صورتي كه سيستم بازرسي توليد فعاليت هاي توليد انجام ندهد گواهينامه  LOAآن باطل مي شود. بعد از ابطال گواهينامه ،اگر سيستم بازرسي توليد متقاضي داشتن مجدد گواهينامه مي باشد بايد: مبادرت به ارسال فرم تقاضا  CAO.IRI Form 60و اصل فير واريم تعرفره (مرذكور در روش اجرراي
تعرفه ها) نمايد.
 مميمي از توليد به عمل آيد.
 با كليه يافته هاي جديد در حين مميمي مطابق روش اجرايي مميمي عمل مي شود.
 كليه مراحل مطابق صدور گواهينامه تاييد توليد LOAمي باشد.
 در صورتي كه گواهينامه تاييد توليد به حالت تعليق در آيد و لذا توليد كننده مبرادرت بره انطبراق مجردد خرود برامندرجات  part 21سازمان هواپيمايي كشوري نمايد ،نيازي به مميمي و صدور گواهينامه مجدد نيست ،اما اسراس
كار پذيرش طرح اقدام اصالحي مي باشد.
 در صورتي كه يافته هاي نوع  IIدر مهلت مقرر بسته نشوند گواهينامه محدود و يا معلق مي شود. -معلق ،ابطال و محدود نمودن گواهينامه بايد كتبا و با ذكر د يل به اطالع توليدكننده برسد.
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