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 -1كليات
اين مقررات روشهاي كاري را براي موارد ذيل وضع ميكند:
الف) نظارت بر اعمال و اجراي كامل مقررات سازمان هواپيمايي كشوري
ب) اجراي بازرسيهاي استاندارد
پ) تاييد گواهينامهها مطابق با مقررات سازمان هواپيمايي كشوري
ت) مشاركت در ارزيابي تاثير اجراي قوانين سازمان هواپيمايي كشوري
همچنين روشهاي كاري مندرج در اين مقررات بايد تا حد امكان اعمال شوند و سازمان هواپيمايي كشوري مسئوليت
نظارت بر الزامات ايمني هواپيمايي تدوين شده را بر عهده دارد.

 -1-1هدف
هدف از تدوين اين شيوهنامه ،ايجاد و مستند نمودن يك روش يكنواخت و مشخص جهت چگونگي انجام مميزي از ارائه
كنندگان خدمات هوانوردي كه درخواست گواهينامه ،تاييديه و يا هر نوع تاييديه ديگري را از سازمان هواپيمايي كشوري
درخواست داشته باشند را بيان مينمايد كه در دفاتر پنجگانه معاونت استاندارد پرواز كاربرد دارد .عالوه بر آن ،فرايند
اصلي مميزي را نيز مشخص مينمايد .بديهي است اين شيوهنامه در زمان مميزي از هر سيستم هوايي ،مبناي عمل خواهد
بود.

 -2-1حدود
محدوده اين شيوهنامه شامل كليه فعاليتهاي مميزي از سيستمهاي هوايي براساس معيارهاي مميزي مختلف دفاتر پنجگانه
معاونت استاندارد پرواز ميباشد.
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 -3-1مسئوليت اجرا
مسئوليت اجرايي اين روش برعهده كليه دفاتر استاندارد پرواز بوده و نظارت بر حسن اجراي آن بعهده معاونت استاندارد
پرواز ميباشد.
 -4-1انتشار ،كنترل و توزيع سند
انتشار ،كنترل و توزيع اين شيوهنامه ،بر عهده سازمان هواپيمايي كشوري بوده و از طريق "سامانه قوانين و مقررات" موجود
در پرتال سازمان به طور طبقه بندي شده در اختيار ذينفعان قرار ميگيرد.

 -1-5تعاريف
در اين شيوهنامه ،واژه هاي زير در معاني مشروح مربوطه به كار مي روند:
ارزيابي ) :(Assessmentيك بررسي از رويهها و عمليات مبتني بر شواهد تجربي ،تجربيات عملي و قضاوت حرفهاي
است.
اصالح :منظور از اصالح اقدامي است كه منجر به حذف يك يافته عدم تطابق با الزامات ميشود.
اقدام اصالحي :منظور از اقدام اصالحي هر گونه اقدامي است كه منجر به حذف علت يافته عدم تطابق با الزامات قابل
اجرا ،با هدف جلوگيري از وقوع مجدد آن ميشود.
ايمني :وضعيتي كه در آن مخاطرات مرتبط با فعاليتهاي هوانوردي به طور مستقيم يا با حمايت و پشتيباني مستقيم عمليات
وسايل پرنده كاهش مييابند و در سطحي قابل قبول كنترل ميشوند.
بازرسي :حصول اطمينان از تطابق محصول با الزامات كاربردي
برنامه فعاليت ) :(Activity planاين برنامه يك طرح مميزي است كه جزئيات آن فعاليتي را كه قرار است توسط مميزان
اجرا شود را نشان ميدهد ،كه اين جزئيات شامل تاريخ ،محدوده و قلمروي انجام فعاليت تعيين شده ،تركيب تيم مميزي
 ،برنامه كاري و ساير موارد ميشود.
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برنامه اقدام اصالحي ) :(Corrective Action Plan)(CAPبرنامه اي از اقدامات الزم براي حذف علت يك نقض
ايمني يا يافته.
پايش ) :(oversightكنترل فعاالنه صنعت هواپيمايي و ارائه دهندگان خدمات هوانوردي ،تا اطمينان حاصل شود كه
الزامات بين المللي و ملي از طريق ايجاد يك سامانه پايش ايمني براساس اجزاي بحراني رعايت ميشوند.
تيم مميزي :موظف به انجام امر مميزي در چهارچوب وظايف محوله و تكميل فرم يافتهها و درخواست اقدام اصالحي
و ارائه به سر مميزي ميباشند.
دغدغه ايمني فوري :منظور از دغدغه ايمني فوري وضعيتي است كه در آن شواهدي وجود دارد كه يك محصول،
خدمات ،سيستم ،تجهيزات يا امكانات در شرايطي يا در حين كار و به طريقي حفظ و نگهداري يا عرضه ميشود كه
احتمال آن ميرود به افراد آسيب رساند مگر آن كه اين وضعيت فوراً اصالح شود.
دفاتر نظارتي :دفاترتخصصي سازمان كه در حوزه هاي مختلف صنعت هوانوردي به امر نظارت بر ايمني اقدام مينمايند.
سازمان :سازمان هواپيمايي كشوري جمهوري اسالمي ايران.
مميزي :يك فرايند سيستماتيك و مستقل بمنظور تعيين انظباق الزامات و نتايج مربوط به ترتيبات برنامه ريزي شده و
اثبات اجراي موثر براي دستيابي به اهداف تعريف شده ميباشد.
يافتههاي مميزي :برآورده نشدن نيازمنديها و الزامات معيارهاي مميزي(صرفا در مميزي هاي تطابقي) براساس شواهد
عيني را يافتههاي مميزي ناميده و بصورت ذيل به  3دسته دستهبندي ميشوند:
 .1يافته سطح  :Iعدم تطابق با يك يا چند بند از الزامات كاربردي كه باعث ميگردد سيستم از كنترل خارج شده
و بر ايمني وسيله پرنده تاثير داشته باشد.
 .2يافته سطح  :IIهر نوع عدم تطابق ديگري با الزامات كه از سطح  Iنباشد.
 .3يافته سطح  :IIIهر مورد مشخص شده توسط شواهد عيني كه احتمال بالقوه ايجاد عدم تطابقهاي سطح  Iو  IIرا
داشته باشد.
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يافتههاي بازرسي :RAMPعدم رعايت احتمالي الزامات قابلاجرا براي هر مورد بازرسي رمپ()RAMP INSPECTON
به عنوان يافته تلقي شده و به سه دسته به شرح زير طبقه بندي ميشود:
 .1يافتههاي دسته  : 3هرگونه عدم رعايت قابل توجهي از الزامات قابل اجرا يا شرايط گواهينامهاي است كه تأثير
فوقالعادهاي برايمني دارد.
 .2يافتههاي دسته  : 2هرگونه عدم رعايت الزامات قابل اجرا يا شرايط گواهينامهاي كه تأثير بسزايي در ايمني دارد.
 .3يافتههاي دسته  : 1هرگونه عدم رعايت الزامات قابل اجرا يا شرايط گواهينامهاي كه تأثير كمي در ايمني دارد.
 -1-6مراجع
ضمائم ايكائو (انكسهاي  19گانه)
اسناد ايكائو
استانداردهاي سازمان هواپيمايي كشوري
الزامات ISO19011

 -1-7اسناد مرتبط
كليه مقررات و شيوهنامههايي كه انجام مميزي به آنها ارجاع داده شده مرتبط با اين شيوهنامه بوده و در صورتيكه هر تغييري
در اين شيوهنامه ايجاد گردد ،متناسب با آن تغيير خواهد يافت.
 -1-8ليست توزيع
معاونت استاندارد پرواز
دفاتر پنجگانه استاندارد پرواز
سايت سازمان ،جهت اعالن عمومي
 -2اصول مرتبط با نظارت
 ) 1سازمان بايستي بركارايي الزامات مندرج در كليات و نيز بر اجراي متحدالشكل آنها مطابق با روش وضع شده در اين
مقررات ،نظارت نمايد و بايستي به موجب آن گزارش ارائه دهد.
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 )2نظارت بايستي پيوسته(مستمر) و مبتني بر مخاطره و براساس اطالعات موجود در سازمان باشد .اين نظارت بايستي شامل
ارزيابي توانايي در انجام مسئوليتهاي پايش ايمني ،اجراي بازرسيها بنا به لزوم ،و نيز پيگيري يافتههاي حاصل از بازرسيها
باشد تا متضمن آن باشد كه اقدامات مناسب و اقدامات اصالحي به موقع انجام ميگيرند.
 )3نظارت بايستي رويكردي سيستمي را دنبال كند .نظارتها بايستي همه حوزهها و اجزاي بحراني سامانه پايش ايمني تعريف
شده توسط ايكائو را دربرگيرد .توجه خاص بايستي به روابط ميان حوزهها شود.
 )4نظارت بايستي به طرزي شفاف ،كارآمد ،موثر ،هماهنگ و سازگار انجام گيرد.
 )5سازمان بايستي نتيجهي فعاليتهاي نظارتي خود را تجزيه و تحليل نمايد تا نياز به اصالحات قانوني مشخص گردد.
 -3اصول مرتبط با بازرسيها و يافتهها
 )1بازرسيها بايد نتايج بازرسيهاي قبلي را نيز در نظر گيرند و به ويژه تغييرات الزامات قانوني و توانايي پايش ايمني را
در برگيرند و متناسب با سطح و پيچيدگي صنعت تحت پايش آنها باشد و به عنوان اولويت متضمن سطح باال و يكپارچه
ايمني براي حمل ونقل هوايي بازرگاني باشد.
 )2بازرسيها شامل بازرسيها از وظايف و مسئوليتهاي تحت پايش بازرسي شونده باشد.
 )3بازرسي ها ممكن است در مواردي كه توسط سازمانهاي مربوطه مورد توافق قرار گرفته است شامل بازرسيهايي از
تاسيسات نظامي كه براي استفاده عموم آزاد است و همچنين بازرسيهايي از خدمات ارائه شده توسط پرسنل نظامي براي
جامعه ميشود با اين هدف كه الزامات قوانين سازمان اجابت شوند.
 )4بازرسيها ميبايست توسط تيمي متشكل از پرسنل ذيصالح از سوي سازمان انجام گيرند .اين تيم ميبايست صالحيت
و شايستگي الزم را داشته باشد و در حوزههاي مختص به خود آموزش ديده باشند .پرسنل ذيصالح بايستي اصول استقالل،
تماميت ،رفتار اخالقي ،پشتكار مورد نياز ،رفتار منصفانه و قواعد محرمانگي را رعايت كنند.
 )5هرگاه مشخص گردد يك يا چند گواهينامه براساس مقررات جاري سازمان صادر نشدهاند آن يافته عدم تطابق بايد به
سازمان گزارش شود.
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 )6سازمان بايستي يافتههاي عدم تطابق مشخص شده در بازرسيها را برحسب تاثيري كه بر ايمني ميگذارند طبقه بندي و
پيگيري نمايد و يافتههاي مرتبط با ايمني بايستي اولويتبندي شوند.
 -4تبادل اطالعات
 -1ارائه دهندگان خدمات هوانوردي بايستي همه اطالعات الزم و مرتبط با پايش ايمني خود را به سازمان ارائه دهند .اين
اطالعات بايستي همه اجزاي بحراني سامانه پايش ايمني آنها شامل وظايف و مسئوليتهاي تحت پايش آنها را در برگيرد.
اين اطالعات بايستي به شكل و طريقهاي كه توسط سازمان مشخص شده براي آن فراهم شود.
 -2سازمان ممكن است همچنين اطالعات ويژه اي را از ارائه دهندگان خدمات هوانوردي درخواست كند .سازمان در
موقع ارسال چنين درخواستي براي دريافت اطالعات بايستي مبناي حقوقي و هدف خود را بيان دارد و مشخص كند چه
اطالعاتي مورد نياز است و بازه زمانياي كه آن اطالعات بايد فراهم شوند را مشخص نمايد.
 -3سازمان بايستي اطالعات مربوطه را در اختيار ارائه دهندگان خدمات هوانوردي عضو قرار دهد تا از اجراي يكپارچهي
الزامات قابل اجرا پشتيباني نمايد.
 -5هماهنگ كننده در امور مميزي و بازرسي
 -1ارائه دهندگان خدمات هوانوردي بايستي يك نفر را به عنوان هماهنگ كننده در امور مميزي و بازرسي مشخص كنند.
اين نفر بعنوان نقطه اصلي تماس براي كليه امور و فعاليتهاي مرتبط با نظارت سازمان بويژه براي هماهنگي تبادل اطالعات
مطابق بخش  )1(4اين شيوهنامه عمل ميكند .اين فرد مسئوليت موارد زير را دارد:
الف) حفظ و بروز رساني اطالعات ارائه شده به سازمان بصورت مستمر؛ اين موارد شامل اطالعات درخواستي مطابق
با بخشهاي  3 ، 2و  ، 4اصالحات و طرحهاي اقدامات اصالحي و شواهد اجراي اقدامات اصلي مورد توافق ميشود.
ب) كمك به بازرسان سازمان در همه مراحل يك بازرسي با تضمين آن كه تيم بازرسي را در سراسر بازرسيهاي
ميداني ياري نمايد.
 -2ارائه دهندگان خدمات هوانوردي بايستي تضمين دهند كه ارتباطات كالمي ميان هماهنگ كننده تعيين شده و قسمتهاي
داخلي شركت وجود دارد تا وي بتواند مسئوليتهايش را بطور دقيق به انجام رساند.
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 -6نظارت مستمر
-1نظارت مستمر مورد اشاره در بخش  2بايستي شامل موارد زير باشد:
الف) گردآوري و تجزيه و تحليل دادهها و اطالعات فراهم شده توسط سازمان
ب) ارزيابي توانايي سازمان در انجام مسئوليتها و وظايف پايش ايمني
پ) بسته به ارزيابي مورد اشاره در بند (ب) ،اولويت بندي ،طرح ريزي و تعيين قلمروي بازرسيها
ت) انجام چنين بازرسيهايي از جمله گزارشدهي مربوطه
ج) پيگيري و بستن يافتههاي عدم تطابق حاصل از بازرسيها
 -2براي ارزيابي مورد اشاره در بند (ب) پاراگراف  ،1سازمان بايستي مدل واحدي را كه حداقل شامل موارد زير باشد
ارائه و نگهداري نمايد:
الف) اندازه و پيچيدگي صنعت هواپيمايي
ب) حوادث جدي ،سوانح ،سوانح منجر به تلفات و تلفات مربوطه
پ) نتايج بازرسيهاي رمپ
ت) نتايج بازرسيهاي قبلي
ث) توانايي سازمان در اجراي موثر اصالحات و اقدامات اصالحي
ج) نتيجهي مميزيهاي انجام گرفته تحت معاهدات بين المللي يا برنامه هاي ارزيابي ايمني كشوري
 -3نتيجه مدلي كه در پاراگراف  2حاصل شد و دادههاي ورودي و نتايج ارزيابي بايستي در اختيار هماهنگ كنندهي
استاندارد سازي قرار گيرد.
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-4سازمان بايستي برنامه بازرسي را طبق نظارت مستمر خود مطابقت دهد طوري كه بازتاب وضعيت بسامان و نابسامان در
عملكرد ايمني باشد .سازمان بايستي وقتي شواهدي دال بر بدتر شدن وضعيت عملكرد ايمني وجود دارد اقدام مناسبي را
بعمل آورد.
 -7برنامهي بازرسي
سازمان بايستي يك برنامه چندساله و نيز يك برنامه ساالنه را كه نشانگر بازرسيهاي مورد اشاره در بخش 9است را
تدوين كند.
 -1در برنامههاي بازرسي ميبايست نوع بازرسي ،حوزههاي مورد بازرسي و چارچوب زماني پيش بيني شده براي مرحله
ميداني بازرسيها با توجه به مدل مورد اشاره در بخش  6مشخص شوند.
 -2برنامه هاي بازرسي ممكن است با توجه به مخاطرات پديدار شونده ناشي از نظارت مستمر مورد اشاره در بخش 6
تعديل شوند.
 -3برنامه ساالنه بايستي در اختيار هماهنگ كنندهي استاندارد سازي قرار گيرد.
 -8حوزههاي بازرسي
-1سازمان بايستي بازرسيهايي را انجام دهد كه در برگيرنده همه حوزههاي تعريف شده ميباشند .اين حوزهها شامل
موارد زير ميشوند:
الف) صالحيت پروازي
ب) خدمه پروازي
پ) عمليات پرواز
ت) بازرسيهاي رمپ
ث) فرودگاهها
ج)  CNS/ATMو كنترلران ترافيك هوايي
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حوزههاي ديگري نيز ميتوانند برحسب تكامل مقررات سازمان تعريف شوند.
 -2سازمان بايستي اطمينان حاصل نمايد كه منابعش به طرزي مناسب براي نظارت و بازرسي از حوزههاي مختلف برحسب
نتايج نظارت مستمر مورد اشاره در بخش  6تخصيص يافتهاند.
 -9انواع بازرسي
 -1سازمان بايستي موارد زير را اجرا نمايد:
الف) بازرسيهاي جامع با هدف بازرسي يك يا چند حوزه؛ اين بازرسيها بايستي در فواصل زماني تعيين شده براساس
نتايج نظارت مستمر انجام گيرند.
ب) بازرسيهاي متمركز با هدف بازرسي محدودههاي ويژه در يك يا چند حوزه ،و يا با هدف ارزيابي وضعيت
اجراي اصالحات و اقدامات اصالحي مورد توافق
پ) بازرسيهاي ويژه با هدف بررسي و تحقيق در مورد دغدغههاي ويژه ناشي از نظارت مستمر سازمان
 -2عليرغم بازرسيهاي مورد اشاره در پاراگراف يك ،ممكن است سازمان يافتههاي غيرميداني را كسب كند وقتي
كه شواهد كافي از موارد عدم انطباق جمع آوري كرده است.
 -10معيارهاي آموزشي ،صالحيت علمي و فني براي تيمهاي بازرسي
 -1سازمان بايستي معيارهاي صالحيت را براي كاركناني كه در تيمهاي بازرسي شركت ميكنند تدوين نمايد.
 -2معيارهاي صالحيت بايستي شامل موارد در پي آمده شود:
الف) آگاهي علمي در سطح دانشگاهي و چارچوبهاي قانوني به ويژه آگاهي از اين مقررات و نيز موافقتهاي بين
المللي مربوطه؛
ب) آگاهي و تجربهي فنون مميزي؛
پ) صالحيت فني و تجربه عملي در حوزههاي مرتبط مورد اشاره در بخش . 8
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 -3سرتيم بازرسي بايد از افرادي باشد كه حتماٌ به استخدام سازمان درآمدهاند .معيارهاي صالحيت آنها بايستي عالوه بر
موارد مورد اشاره در پاراگراف  2شامل مديريت تيم و تواناييهاي ارتباطاتي در محيطي بين المللي و در وضعيتهاي
حساس باشد.
-4اعضاي تيم بايد افرادي باشند كه به استخدام سازمان درآمدهاند يا از كاركنان پشتيبان باشند.
 -5هم سرتيم و هم اعضاي تيم بايستي در زمينه الزامات قابل اجرا و شيوهنامههاي سازمان آموزشهاي الزم را ديده باشند.
سازمان بايستي متضمن شايستگي مستمر سرتيم و اعضاي تيم بازرسي باشد تا بتوانند بعنوان پرسنل ذيصالح در
بازرسيها شركت كنند .سازمان بايستي برنامههاي آموزشي مستمر و مناسبي را براي آن هدف تدوين نمايد.
-6پرسنلي كه از معيارهاي صالحيتي الزم برخوردار باشند و آموزشهاي مناسب را طي كرده باشند ،توسط سازمان براي
شركت در تيمهاي بازرسي مجاز ميباشند.
 -11تشكيل تيمهاي بازرسي
 -1بازرسيها بايستي توسط تيمهايي متشكل از پرسنل ذيصالح تعيين شده توسط سازمان مطابق بخش  10انجام شوند.
 -2سازمان بايستي تركيب تيم را تعيين كند تا حداقل اندازه تيم كه الزم است تا شايستگيهاي فني الزم و باركاري را
داشته باشند مشخص شوند .همچنين بايستي نوع بازرسي ،قلمرو بازرسي ،تعداد حوزههاي مورد بررسي و برنامه مورد
انتظار را مورد توجه قرار دهد .هر تيم حداقل بايد يك سرتيم و يك عضو تيم داشته باشد .در همه موارد ،سازمان بايستي
مطمئن شود كه اندازهي تيمها با قلمرو بازرسيها متناسب است.
 -3سازمان بايستي اطمينان دهد كه در تشكيل تيمها هيچگونه تضاد منافعي با ارائه دهندگان خدمات هوانوردي بازرسي
شونده يا با وظايف و مسئوليتهاي مورد بازرسي آنها ندارد.
 -4سازمان بايستي در زمان مقرر قبل از بازرسي ،اطالعات را از ارائه دهندگان خدمات هوانوردي از نظر موجوديت
اعضاي تيم براي شركت در مرحله ميداني درخواست نمايد.
 -5هزينههاي ناشي از شركت هماهنگكنندگان استانداردسازي ملي و كاركنان پشتيبان براي انجام بازرسيها بايستي
توسط سازمان پرداخت شوند.
 -12اجراي بازرسيها
بازرسيهاي مورد اشاره در بخش  9بايستي شامل مراحل در پي آمده باشد:
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الف) مرحله مقدماتي كه حداقل  10هفته پيش از بازرسي به طول ميانجامد؛
ب) مرحله ميداني؛
پ) مرحله گزارشدهي كه حداكثر  10هفته پس از پايان مرحله ميداني طول ميكشد.
 -2بازرسيهاي ويژهي مورد اشاره در بخش  9بايد به ارائه دهندگان خدمات هوانوردي مربوطه با اعالن  2هفته اعالم
شود.
 -3يافتههاي عدم مطابقت مشخص شده در اثناي بازرسيهاي مورد اشاره در بخش  9بايستي مطابق با بخش  15گزارش
شده و مطابق با بخش  16پيگيري و بسته شوند و مطابق با بخش  17مورد طبقه بندي قرار گيرند.
 -13مرحله مقدماتي
 -1در طي مرحله مقدماتي بازرسي سازمان بايستي:
الف) اعالن بازرسي را به ارائه دهندگان خدمات هوانوردي تا حداقل  10هفته قبل از مرحله ميداني ارائه دهد و اين
شامل نوع بازرسي مورد نظر ،حوزه(هاي) بازرسي ،و محدوده(هاي) بازرسي ميشود.
ب) اطالعات الزم را براي آمادگي بازرسي جمع آوري كند و حسب المقرر اطالعات موجود از نظارت مستمر را در
برگيرد.
پ) قلمرو ،گستردگي و برنامهي بازرسي شامل بازرسي از وظايف و تعهدات را با در نظر گرفتن اطالعات حاصل از
نظارت مستمر مشخص كند.
ت) اندازه و تركيب تيم بازرسي را تعيين كند.
 -2به محض اعالن بازرسي ،ارائه دهندگان خدمات هوانوردي بايستي با سازمان همكاري كنند تا آمادگي براي مرحله
ميداني به سرعت مهيا شود.
-3سازمان بايستي برنامه بازرسي و تركيب تيم را براي ارائه دهندگان خدمات هوانوردي حداقل  2هفته قبل از مرحله
ميداني تهيه نمايد.
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 -14مرحله ميداني
 -1سازمان بايستي در طي مرحله ميداني بازرسي موارد ذيل را انجام دهد:
الف) يك جلسه افتتاحيه با ارائه دهنده خدمات هوانوردي ترتيب دهد.
ب) يافتههاي عدم تطابق مشخص شده در طي بازرسيهاي قبلي و آنهايي را كه باز باقي ماندهاند پيگيري نمايد و
اقدامات اصالحي و اصالحات مربوطه را بررسي كند.
پ) در صورتي كه دغدغه اي در اثناي بازرسي مشخص شود ،ارائه دهنده خدمات هوانوردي را از وجود دغدغه
ايمني فوري آگاه سازد.
ت) در جلسه اختتاميه فهرستي از يافتههاي مقدماتي عدم تطابق مشخص شده يا پيگيري شده در جريان بازرسي را
ارائه دهد.
-2بعالوه سازمان ممكن است:
الف) دفاتر اصلي و تا جايي كه الزم باشد دفاتر فرعي ارائه دهندگان خدمات هوانوردي و نهادهاي ذيصالح كه
ممكن است ارائه دهندگان خدمات هوانوردي وظايف خود را به آنها محول كرده باشند بازرسي نمايد؛
ب) وظايف يا تعهدات تحت پايش ارائه دهندگان خدمات هوانوردي را بعنوان بخشي از بازرسي اين نهاد بازرسي
نمايد؛ در اين صورت ارائه دهندگان خدمات هوانوردي ممكن است تيم بازرسي را همراهي كنند؛
پ) مصاحبههايي با كاركنان ارائه دهندگان خدمات هوانوردي بازرسي شونده و افراد ذيصالح انجام دهد؛
ت) قوانين ،رويهها ،گواهينامه ها ،سوابق ،دادهها و هرگونه اسناد مرتبط ديگر را بررسي نمايد.
 -15مرحله گزارشدهي
 -1در طي مرحله گزارشدهي يك بازرسي سازمان بايستي ظرف مدت  6هفته پس از جلسه افتتاحيه مرحله بررسي
ميداني ،يافتههاي مقدماتي را بررسي كند ،آنها را طبقه بندي نمايد و براين اساس گزارش پيش نويس را خطاب به ارائه
دهندگان خدمات هوانوردي بازرسي شونده تدوين نمايد.
 -2گزارش پيشنويس حداقل بايد شامل موارد در پي آمده باشد:
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الف) يك خالصهي اجرايي كه نتيجه گيريها را ارائه ميدهد؛
ب) جزييات انجام بازرسي شامل نوع بازرسي ،حوزههاي بازرسي ،محدوده و تركيب تيم بازرسي؛
پ) تجزيه و تحليل برحسب اجزاي بحراني با تمركز بر يافتههاي اصلي؛
ت) فهرستي از يافتههاي عدم تطابق مشخص شده يا پيگيري شده در طي بازرسي همراه با طبقه بندي آنها؛
ث) در صورت لزوم توصيههايي دربارهي به رسميت شناختن متقابل گواهينامهها.
 -3يافتههاي عدم تطابق بايستي توسط گزارش پيشنويس مورد اشاره در پاراگراف  2اعالن شوند مگر آن كه قبالً به
صورت كتبي توسط سازمان به طرق ديگر اعالن شده باشند.
 -4ارائه دهندگان خدمات هوانوردي ممكن است توضيحات كتبي خود را در ظرف مدت  2هفته پس از اعالن ،به
سازمان ارسال نمايد.
-5سازمان بايستي در ظرف مدت  10هفته پس از جلسه اختتاميه ،گزارش نهايي خود را براساس گزارش پيشنويس
مذكور در پاراگراف  ،2صادر نمايد و در آن توضيحات ارائه دهندگان خدمات هوانوردي بازرسي شونده (در صورت
وجود) منعكس شود.
سازمان ممكن است شرح يافتههاي عدم تطابق ،مبناي قانوني آنها ،طبقه بندي آنها يا وضعيت آنها را اصالح نمايد تا
توضيحات و نيز اصالحات يا اقدامات اصالحي ارسال شده در طي مرحله گزارشدهي را منظور نمايد.
 -6سازمان بايستي يك نظارت مستمري را براي هر يك از ارائه دهندگان خدمات هوانوردي عضو ايجاد و حفظ نمايد.
 -7گزارش نهايي بايد خطاب به ارائه دهندگان خدمات هوانوردي بازرسي شونده باشد .متعاقباً اين گزارش را ممكن
است به ساير ارائه دهندگان خدمات هوانوردي مربوطه و يا ساير نهادهاي حاكميتي ذيصالح بنا به لزوم ارسال نمايد.
 -16پيگيري و بستن يافتهها
 -1ارائه دهندگان خدمات هوانوردي بايستي براي همه يافتههاي (عدم تطابق) كه تحت بخش  17طبقه بندي شدهاند يك
اصالحيه و يك اقدام اصالحي در ظرف مدت  4هفته پس از وصول اعالن از سوي سازمان پيشنهاد دهند.
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 -2ارائه دهندگان خدمات هوانوردي براي همه يافتههاي (عدم تطابق) كه تحت بخش  17طبقه بندي شدهاند ،بايستي
يك اقدام اصالحي در ظرف مدت  10هفته پس از وصول اعالن از سوي سازمان پيشنهاد دهند.
 -3ارائه دهندگان خدمات هوانوردي بايستي به سازمان در زمان مقتضي درباره تكميل اقدامات اصالحي گزارش نمايد
و شواهد مربوطه را ارائه دهند.
 -4سازمان بايستي موارد زير را اجرا نمايد:
الف) اصالحات و اقدامات اصالحي ارسال شده توسط ارائه دهندگان خدمات هوانوردي را ارزيابي كند يا به موقع
توجيه و داليل بيشتر را درخواست نمايد.
ب) اصالحات و يا اقدامات اصالحي ارسال شده را در ظرف مدت  16هفته پس از اعالن آنها بپذيرد يا آنها را رد
كند.
پ) بر اجراي رضايت بخش اقدامات اصالحي نظارت نمايد.
ت) هرگونه نياز به افزايش زمان اقدامات اصالحي را مطابق بخش  21مشخص نمايد.
ث) بطور منظم وضعيت يافتههاي (عدم تطابق) و اصالحات يا اقدامات اصالحي را توسط گزارشهاي وضعيت به
ارائه دهنده خدمات هوانوردي گزارش نمايد.
ج) يافتههاي (عدم تطابق) را به محض آن كه با تكميل اقدامات اصالحي و شواهد ارائه شده مورد قبول قرار گرفتند
آنها را ببندد ،سوابق بستن يافتههاي (عدم تطابق) را نگهداري نمايد و بر طبق آن ارائه دهنده خدمات هوانوردي را
مطلع سازد.
 -5سازمان ممكن است براي نظارت رضايت بخش اقدامات اصالحي ،شواهد يا داليل الزم را از ارائه دهندگان خدمات
هوانوردي درخواست نمايد .سازمان ممكن است تصميم بر آن گيرد كه توسط انجام بازرسي ،اجراي آن را بصورت
ميداني نيز تحقيق نمايد.
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شيوه نامه  -4200نظارت سازمان هواپيمايي كشوري
 -17طبقه بندي يافتهها
 -1همه يافتههاي عدم تطابق كه توسط سازمان در چارچوب بازرسيهاي مورد اشاره در بخش  9آشكار و مشخص
شدهاند بايستي توسط سازمان مطابق يكي از ردههاي در پي آمده طبقه بندي و گزارش شوند ،خواه آنها مربوط به الزامات
اجرايي يا الزامات فني باشند:
الف) كالس  : Cعدم تطابق با الزامات قابل اجرا كه اساساً باعث نگرانيها در استانداردسازي ميشوند.
ب)كالس  : Dعدم تطابق با الزامات قابل اجرا كه اگر به موقع اصالح نشوند موجب نگرانيهاي استانداردسازي و ايمني
ميشوند.
پ)كالس  :Gدغدغههاي ايمني فوري.
 -2گزارشدهي ،پيگيري و بستن يافتهها برحسب طبقه يا رده آنها بايستي اولويت بندي شوند.
دستهبندي يافتهها در بخش تعاريف به طور جامع اورده شده است.
 -18دغدغه ايمني فوري
 -1وقتي يك دغدغه ايمني فوري توسط سازمان اعالن ميشود:
الف) سازمان بايستي از ارائه دهنده خدمات هوانوردي بخواهد كه اقدامات اصالحي كافي از جمله اقدامات فوري را
بعمل آورد.
ب) ارائه دهنده خدمات هوانوردي بايستي اصالحات موثري را به كار بندد تا يافته حذف شود و شواهد مربوطه را به
سازمان ارائه دهد.
 -2سازمان ممكن است در ظرف مدت  2هفته پس از اعالن دغدغه ايمني فوري از ارائه دهنده خدمات هوانوردي بخواهد
كه در يك جلسه جهت ارزيابي اجراي اصالحات و اقدامات فوري شركت كند.
-3وقتي اصالحات مورد رضايت سازمان نباشند ،سازمان بايستي توصيههايي را به ساير دفاتر نظارتي ارائه نمايد از جمله
درخواستي جهت عدم به رسميت شناختن گواهينامه(هاي) صادره توسط ساير دفاتر .همچنين سازمان بايستي ساير ارائه
دهندگان خدمات هوانوردي عضو را نيز فوراً مطلع سازد.
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 -19سوابق
 -1سازمان بايستي سامانه اي براي حفظ و نگهداشت سوابق ايجاد كند و قابليت ذخيره سازي كافي ،دسترس پذيري و
قابليت پيگيري تغييرات را براي موارد در پي آمده مهيا نمايد.
الف) آموزش ،صالحيت علمي و فني سرتيمها و اعضاي تيم بازرسي.
ب) برنامههاي بازرسي
پ) گزارشها
ت) يافتهها و شواهد مربوطه
ث) اقدامات اصالحي و اقدامات مورد توافق
ج) بستن يافتههاي عدم تطابق و شواهد مربوطه
چ) توصيهها در ارتباط با به رسميت شناختن دو جانبهي گواهينامه ها
ح) ارزيابي هاي مورد اشاره در بخش . 6
 -2كليه سوابق بايستي براي مدت زمان  15سال براساس قانون حفاظت اطالعات و دادههاي قابل اجرا حفظ شوند.
 -20دسترسي به اطالعات موجود در گزارشهاي بازرسي
 -1اگر اطالعات موجود در يك گزارش بازرسي مربوط به وظايف يا تعهدات تحت پايش ايمني يك كشور ثالث
ميشود و در قلمرو موافقت نامه سازمان ميباشد ،آن اطالعات بايد در اختيار كشور ثالث قرار گيرد.
 -2اگر اطالعات موجود در يك گزارش بازرسي در قلمرو تفاهم نامه همكاري بين سازمان و ايكائو قرار ميگيرد ،آن
اطالعات بايستي مطابق مفاد تفاهم نامه همكاري و الحاقيه ايمني مربوطه در اختيار ايكائو قرار گيرد.
 -3اگر اطالعات موجود در يك گزارش بازرسي به بررسيهاي ايمني جاري مربوط ميشود كه مطابق مقررات سازمان
انجام ميگيرد ،آن اطالعات بايستي بدون تاخير در اختيار نهاد مسئول بررسي كننده ايمني قرار گيرد.
 -4با توجه به مقررات سازمان ،فرايند تصميم گيري درارتباط با يك گزارش بازرسي ،نبايستي قبل از بسته شدن يافتههاي
عدم تطابق مربوطه ،انجام گيرد.
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 -21اقدامات تكميلي (پيگيري اقدامات اصالحي)
 -1سازمان بايستي هرگونه قصور در پيگيري يك يافته عدم تطابق را مانند موارد در پي آمده مشخص نمايد:
الف) اقدام اصالحي كه ظرف مدت مورد اشاره در بخش  16ارسال نشده است.
ب) اقدام اصالحي در ظرف مدت مورد اشاره در بخش  16مورد موافقت سازمان قرار نگرفته است.
پ) اقدام اصالحي حسب موعد مقرر اجرا نشده است.
 -2در موارد مورد اشاره در پاراگراف يك ،سازمان بايستي از ارائه دهنده خدمات هوانوردي بخواهد كه داليل قصور را
ارائه نمايد و از آن بخواهد كه اقدامات تكميلي را با وضع يك محدوده زماني براي پاسخ ارسال كند.
-3سازمان بايستي پيامدهاي اين قصور را همراه با پاسخ ارائه شده توسط ارائه دهنده خدمات هوانوردي در چارچوب
محدوده زماني وضع شده ارزيابي نمايد .سازمان براساس نتيجهي چنين ارزيابياي ممكن است:
الف) با اقدامات تكميلي ارسال شده موافقت كند؛ يا
ب) داليل عدم پذيرش را به ارائه دهنده خدمات هوانوردي ارسال كند.
 -22گزارش نهايي
سازمان بايستي هر سال گزارش ساالنهاي را در مورد فعاليتهاي نظارتي مستمر و بازرسيهاي انجام گرفته در سال قبل
منتشر نمايد .اين گزارش بايد حاوي تجزيه و تحليلي برفعاليتها و بازرسيهاي سازمان باشد و توانايي ارائه دهندگان
خدمات هوانوردي در ايفاي مسئوليتهاي پايش ايمني و نيز توصيههايي براي بهبوديهاي ممكن را منعكس نمايد .در
اين توصيهها بايستي به ويژه مقررات فنياي را كه الزم است تدوين يا اصالح شوند و نيز آن اقدامات سازمان را كه الزم
است اصالح يا انجام شوند مشخص گردند.
 -23روشهاي كاري
سازمان به منظور انجام وظايف محول شده به آن بايستي روشهاي كاري خود را در ظرف مدت  6ماه پس از اجرايي
شدن اين مقررات مورد تجديد نظر قرار دهد.
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 -1براي يافتههاي عدم تطابق مشخص شده توسط سازمان كه براي آنها شواهد الزم براي بستن آنها در زمان اجرايي شدن
اين مقررات به سازمان ارسال نشده است بايستي شواهد ارسال شود و طبق آن با آنها برخورد شود.
 -2طرحهاي اقدام اصالحي كه مورد قبول سازمان قرار گرفته است بايستي مطابق با اين مقررات مورد قبول واقع شود.
 -3اعضا و مديران تيم بازرسي كه از سوي سازمان مورد تاييد قرار گرفتهاند بايستي طبق اين مقررات از جمله كاركنان
ذيصالح قلمداد شوند.
 -24بازخورد مميزي/بازرسي
سازمان ميبايست در راستاي نظارت هرچه بهتر و ارائه خدمات با كيفيت به صنعت هوانوردي كشور ،نسبت به دريافت
بازخورد از مراكز ارائه دهنده خدمات هوانوردي در فرآيند نظارت و مميزي خود اقدام نمايد .ذينفعان در خصوص
اثربخشي در مراحل مختلف فرآيند مميزي و بازرسي نظرات خود را به سازمان منعكس نمايند.
در اين راستا فرمي توسط سازمان طراحي و جهت دريافت نظرات ارائه دهندگان خدمات هوانوردي توسط سرمميز در
پايان هر مميزي/بازرسي به آنها تحويل داده مي شود .در اين فرم در مورد برنامه ريزي( ،)Planningجلسه افتتاحيه،
انجام مميزي ،جلسه اختتاميه ،رفتار حرفهاي مميزان و يا هرگونه نظرات و پيشنهادات تكميلي ديگر از ذينفعان نظرخواهي
ميگردد .اين فرم بخشي از سامانه مديريت كيفيت ،پايش و نظارت سازمان است و هدف از آن گردآوري بازخورد از
فعاليتهاي بازرسي و نظارتي از شركتها و موسسات هوانوردي است.
ارائه دهندگان خدمات هوانوردي پس از تكميل فرم ميبايست آن را به سازمان از طريق آدرس پست الكترونيكي
 qa@cao.irارسال و يا با قراردادن آن در پاكت نامه به صورت محرمانه ،به آدرس تهران ،فرودگاه بينالمللي مهرآباد،
صندوق پستي  - 13445-1798 :دفتر ارزيابي عملكرد و تضمين كيفيت  ،پست نمايند.
الزم به ذكر است كه كليه اطالعات و نظرات مربوط به ارائه دهندگان خدمات هوانوردي به صورت محرمانه نزد
سازمان باقي خواهد ماند .اطالعات مربوط به شركت كه از طريق اين فرم گردآوري  ،تجزيه و تحليل شده و از آن براي
بهبود فرآيندهاي پايش و نظارت سازمان ،استفاده خواهد شد.
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 -25پيوستها
-25-1

نمونه برنامه ساالنه مميزي )(Audit Program

-25-2

نمونه گزارش مميزي

-25-3

فرم درخواست اقدام اصالحي )(CAR

-25-4

فرم دريافت بازخورد از فرآيند مميزي و نظارت بر ارائه دهندگان خدمات هوانوردي
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شيوه نامه  -4200نظارت سازمان هواپيمايي كشوري
پيوست  -1نمونه برنامه مميزي )(Audit Plan

ويرايش 02

20

مهر 1400

پيوست 2

شيوه نامه  -4200نظارت سازمان هواپيمايي كشوري
پيوست  -2نمونه گزارش مميزي
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شيوه نامه  -4200نظارت سازمان هواپيمايي كشوري
پيوست  -3فرم يافته و درخواست اقدام اصالحي -مميزي
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پيوست  -4فرم دريافت بازخورد از فرآيند مميزي و نظارت بر ارائه دهندگان خدمات هوانوردي
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