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)CREW MEMBER CERTIFATE (C.M.C
دستورالعمل نحوة صدور كارت
كبزت مركًز بسابس مقسزات بيه المللي بٍ مىظًز ايجبد تسنُيالت زش اش رنسك كطنًزَبي متعُند دز
مببدي يزيدي ي خسيجي فسيدگبَُب جُت گسيَُبي پسياشي اش سًي دفتس گًاَيىبمنٍ َنب،امتحبونبت ي
امًزپصضكي معبيوت استبودازد پسياش بسابس زيش شيس صبدز ي دز اختيبز آوبن قساز مي گيسد.
الف -گريَُبی پريازی

تعسيف :گسيَُبي پسياشي بٍ كبزكىبوي اتالقي مي گسدد كٍ دز شمبن پسياش اش فسيدگبٌ مبندا تنب فسيدگنبٌ
مقصد َس كدا بٍ وحًي بسابس ضسح يظبيف محًلٍ اش رسك ضسكت ًَاپيمنبزي مسبًرنٍ اوجنب يظيفنٍ
ومًدٌ بطًزيكٍ دز سالمت پسياشَب ي مسبفسيه وقص مًثس داضتٍ ببضىد.
ة -داروذگبن کبرت  C.M.Cمىحصرا ثرای افراد زیر صبدر خًاَذ گردیذ:

- 1اعضبء فعبل گسيَُبي پسياشي ) (CURRENTضبم سس خلببن ،مُىدس پسياش،وبيبس ،سس مُمبوداز ي
مُمبوداز بس اسبس تبزيد ضسكت ًَاپيمبزي مسبًرٍ
- 2گبزد امىيت پسياش بس اسبس تبزيد مببدي ذيسب ببضد
- 3سبيس افسادي كٍ بسابس دزخًاست تًجيُي ضسكت ًَاپيمبزي مسبًرٍ الصامب ببيد دز پسياش بنٍ مىظنًز
سالمت پسياش ي ايمىي مسبفسيه ي يب اوجب امًز پسياشي دز پسياش حضًز داضتٍ ببضد.
تجصرٌ  :5كبزت  C.M.Cبساي افساد بىد  1بب عىًان ضغ ي مسئًليت پسياشي صبدز خًاَد گسديد.
تجصرٌ  :2كبزت  C.M.Cبساي افساد بىد 2بب عىًان  FLIGHT SECURITY GUARDصبدز ميگسدد.
تجصررررٌ  :3كنننبزت  C.M.Cبنننساي افنننسادي كنننٍ مطنننمًل بىننند 3منننيببضنننىد بنننب عىنننًان
) ADDITIONAL CREW MEMBER (A.C.Mصبدز خًاَد ضد.
ج -مذت اعتجبر

كبزت  C.M.Cاش تبزي صديز بٍ مدت  3سبال معتبس مي ببضد.
د -مسئًلیه عملیبت شرکتُبی ًَاپیمبئی مًظف ثٍ رعبیت مًارد زیردر ارتجبط ثب کبرت  C.M.Cمیثبشىذ:

 - 1دز مًازدي كٍ دازودٌ كبزت بٍ وحنًي بنساي َميطنٍ اش اوجنب پنسياش مىفنر مني گنسدد ضنسكت
ًَاپيمبزي مسبًرٍ بٍ مًظف بٍ ببش پ گسفتٍ كبزت مركًز بًدٌ ي وسنبت بنٍ عنًدت آن بنٍ سنبشمبن
ًَاپيمبزي كطًزي حًشٌ معبيوت استبودازد  -دفتس گًاَيىبمٍ َب ،امتحبوبت ي امًز پصضكي اقدا ومبيد.
- 2ضسكت ًَاپيمبزي مسبًرٍ مًظف است تب بس اسبس تدييه ي ابالغ دسنتًزالعملُبي زش وسنبت بنٍ
پيطگيسي اش استفبدٌ دازودگبن دز شمبوُبي غيس پسياشي ممبوعت جدي بٍ عم آيزد.
تجصرٌ :عًاقب َس گًوٍ سًء استفبدٌ غيس قبوًوي اش كبزت مركًز تًس دازودٌ كبزت بٍ عُدٌ مسئًليه
عمليبت ضسكت مسبًرٍ خًاَد بًد.

