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ویرایش هــا
ويرايش های اين دستورالعمل ،بر روی سايت سازمان منتشر می شوند.
دارندگان اين دستورالعمل ،الزم است برای استفاده ،آخرين ويرايش ها را اعمال نموده و سوابق آن را در جدول زير ثبت
نمايند.
سوابق ویرایش
شماره ويرايش

تاريخ ويرايش

توضيحات

اصلی

0141/08/08

اين دستورالعمل در تاريخ  39/3/03به تصويب شورای عالی هواپيمايی كشوری رسيد.
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بسمه تعالی
هدف  :هدف از تدوين اين دستورالعمل تعيين شرايط و الزامات مربوط به صدور مجوز ورود وسايل پرنده  civilبه
كشور برای خريد و يا اجاره (با عالمت ثبت و تابعيت غير ايرانی) می باشد .اين دستورالعمل خريد وسيله پرنده جهت
استفاده از قطعات آن را شامل نمی شود.
ماده  :0تعاریف
در اين دستورالعمل واژه های زير در معانی مشروح مربوطه به كار می روند:
اجاره خشك ( :)Dryاجاره وسيله پرندهای كه در حالت عمليات تجاری مسافر ،بار و پست ،عمليات آن وسيله پرنده
تحت  AOCاجاره گيرنده باشد.
اجاره تر ) :(Wetاجاره وسيله پرندهای كه در حالت عمليات تجاری مسافر ،بار و پست ،عمليات آن وسيله پرنده تحت
 AOCاجاره دهنده باشد.
خريد وسيله پرنده :منظور از خريد ،معامله منجر به انتقال مالکيت وسيله پرنده به شخص حقيقی يا حقوقی ايرانی می باشد.
وسيله پرنده ( :)Aircraftوسيله ايی كه بتواند در نتيجه عکس العمل هوا بجز عکس العمل هوا در برابر سطح زمين خود
را در هوا نگه دارد (منظور كليه وسايل پرنده شامل هواپيما ،هليکوپتر ،بالن ،گاليدر،كشتی هوايی و عمود پرواز می
باشد).
كارشناس  :AIDمنظور كارشناس دارای مهر دفتر مهندسی و قابليت پرواز در محدوده مندرج در گواهينامه اختيارات
) (Authorization Certificateمی باشد.
 :AID Confirmموافقت كتبی كارشناس  AIDبعد از بازرسی از مدارك و وسيله پرنده در خصوص ثبت ،قابليت
پرواز .... ،وسيله پرنده می باشد.
نامه مجوز ورود وسيله پرنده :مجوزی است كه برای ورود وسيله پرنده به كشور صادر می شود.
ماده  :2مراحل صدور مجوز ورود و پذیرش نهایی وسیله پرنده در مورد خرید و اجاره خشك ()Dry
اين مجوز طی مراحل زير صادر می گردد:
 0-2معرفی وسيله پرنده و درخواست پذيرش اوليه آن ،توسط شخص حقيقی يا حقوقی (در حالت خريد) و بهره بردار
ايرانی (در حالت اجاره خشك).
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 2-2صدور پذيرش اوليه سه ماهه بنام متقاضی (در صورتيکه وسيله پرنده حائز شرايط پذيرش مندرج در ماده  6اين
دستورالعمل باشد).
 9-2درخواست صدور نامه مجوز ورود توسط متقاضی فوق.
 4-2صدور نامه مجوز ورود (به واحد اجازه پروازها ،متقاضی فوق و مبادی ذيربط).
تبصره  :0در صورت درخواست كتبی متقاضی برای انجام بازرسی در ايران ،نامه مجوز ورود قبل از بازرسی دفتر مهندسی
و قابليت پرواز از وسيله پرنده صادر می گردد.
تبصره  :2نامه مجوز ورود ،مجوز پرواز نبوده و الزم است حسب مورد مجوزهای مربوطه بر اساس CAO.IRI Part-
 Mدريافت شود.
 5-2جهت تطبيق با مقررات و احراز شرايط صالحيت پروازی و ايمنی پرواز وسيله پرنده ،متقاضی بايد مدارك الزم
جهت انجام بررسی های زير توسط كارشناسان  AIDو ارتباط با مركز مديريت تداوم صالحيت پروازی را مهيا نمايد:
 بررسی مالکيت وسيله پرنده ،تطابق سوابق تعمير و نگهداری با برنامه تعمير ونگهداری مصوب ،بررسی وضعيتقطعات ،وضعيت  Modificationو  ،Repairوضعيت نشريات اجباری ) ،(ADوضعيت جرم و باالنس برابر بند
) ،M.A.710(aمدارك و اسناد مربوطه برابر بندهای .M.A305, 306, 904
 بررسی مجهز بودن وسيله پرنده به سيستم های ناوبری و اويونيکی مطابق با مقررات سازمان هواپيمايی كشوریايران
 بازرسی فيزيکی ) (Physical surveyاز وسيله پرنده برابر بند ) M.A.710(b),(cو .M.A.904اين بازرسیمی تواند با درخواست و قبول كتبی مسئوليت های ناشی از عدم پذيرش نهايی توسط متقاضی ،در داخل كشور انجام
پذيرد.
تبصره  :9در صورتيکه تايپ وسيله پرنده مورد نظر برای اولين بار وارد كشور می شود قبال بايد تاييديه دفتر عمليات
پرواز جهت بررسی كارايی عملياتی وسيله پرنده مطابق با شرايط اقليمی و جغرافيايی كشور اخذ شود.
تبصره  : 4مدت اعتبار مجوز فعاليت بصورت اجاره  Dryحداكثر يك سال بوده و تمديد آن مطابق مفاد آيين نامه
ثبت هيئت محترم وزيران و استمرار شرايط قابليت پروازی امکان پذير خواهد بود.
تبصره  : 5در زمان و محل بازرسی بايد كليه سوابق تعميراتی و عملياتی وسيله پرنده مربوطه توسط مركز تداوم
صالحيت پرواز در دسترس كارشناسان قرار گيرد.
تبصره  : 6برای بررسی و تحويل سوابق ،اسناد ،كتب و بازرسی وسيله پرنده الزم است نفرات متخصص فنی مربوطه از
طرف متقاضی /مركز مديريت صالحيت پروازی به همراه كارشناسان  AIDحضور داشته باشند.
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ماده  : 1مجوز ورود وسیله پرنده در مورد اجاره تر ()Wet
اين نوع اجاره صرفاَ در صورت نياز موقت بهره بردار داخلی ) (Iranian AOC Holderو رفع مشکالت عملياتی
كوتاه مدت آن ممکن بوده و مجوز آن طی مراحل زير صادر می گردد:
 0-9اجاره گيرنده بايد بصورت كتبی داليل توجيهی بر عدم امکان استفاده از وسيله پرنده ثبت ايران و يا اجاره وسيله
پرنده به صورت  Dryرا به همراه مستندات به سازمان ارايه نمايد.
 2-9معرفی وسيله پرنده ،بهره بردار خارجی و درخواست پذيرش اوليه وسيله پرنده توسط متقاضی تصدی حمل و نقل
ايرانی (بهره بردار ايرانی).
 9-9صدور پذيرش اوليه سه ماهه بنام متقاضی (در صورتيکه وسيله پرنده حائز شرايط پذيرش مندرج در ماده  6اين
دستورالعمل باشد).
 4-9درخواست مميزی از بهره بردار خارجی
 5-9طی مميزی ،اجاره دهنده بايد به تيم مميزی اثبات نمايد كه استانداردهای ايمنی كه استفاده می نمايد معادل الزامات
عملياتی ،صالحيت پروازی ) (CAO.IRI Part-Mو تعمير و نگهداری ) (CAO.IRI Part-145/MFايران بوده،
از آنها پيروی می نمايد و دارای گواهينامه های معتبر و الزم می باشد .در اين خصوص تاييديه الزامات عملياتی،
صالحيت پروازی و تعمير و نگهداری در خصوص بهره بردار خارجی توسط استاندارد پرواز سازمان صادر می گردد.
 6-9اجاره گيرنده و اجاره دهنده بايد دارای  AOCمعتبر باشند.
 7-9وسيله پرنده فقط در  AOCاجاره دهنده درج شده باشد.
 8-9مسافر ،بار و گروه پروازی ايرانی بايد دارای بيمه نامه ايرانی با حداكثر پوشش الزم براساس مقررات سازمان و بيمه
مركزی جمهوری اسالمی ايران باشند.
 3-9مدت اعتبار قرارداد حداكثر تا زمان رفع مشکل عملياتی اجاره گيرنده باشد و از  6ماه تجاوز نکند .اين زمان با
درخواست شركت و با رعايت شرايط فوق با اجازه سازمان قابل تمديد حداكثر تا  6ماه ديگر می باشد (تمديد بعد از
يك سال بصورت  6ماهه و مطابق مفاد آيين نامه ثبت هيئت محترم وزيران و استمرار شرايط قابليت پروازی امکان پذير
خواهد بود).
 01-9محدوديتهای عملياتی و فنی مندرج در مقررات سازمان بايد در قرارداد لحاظ گردد.
 00-9با تاييد بهره بردار خارجی توسط سازمان ،تاييديه مربوطه صادر می شود.
 02-9قرارداد فی مابين بهره بردار خارجی و داخلی توسط سازمان تاييد شود.
 09-9درخواست صدور نامه مجوز ورود توسط متقاضی تصدی حمل و نقل ايرانی (بهره بردار ايرانی).
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 04-9صدور نامه مجوز ورود (به واحد اجازه پروازها و متقاضی فوق و مبادی ذيربط).
تبصره  :0در صورتی كه سازمان دليلی بر وجود خطر جدی برای ايمنی پرواز مشاهده كند از ادامه فعاليت پروازی
وسيله پرنده ممانعت به عمل می آورد.
تبصره  : 2در صورتيکه تايپ وسيله پرنده مورد نظر برای اولين بار وارد كشور می شود قبال بايد تاييديه دفتر عمليات
پرواز جهت بررسی كارايی عملياتی وسيله پرنده مطابق با شرايط اقليمی و جغرافيايی كشور اخذ شود.
تبصره  :9در صورتی كه بهره بردار (اجاره دهنده) يا وسيله پرنده جزو ليست تحريم( )Ban listاتحاديه اروپا باشند
امکان استفاده از آن توسط بهره بردار /متصدی حمل و نقل ايرانی وجود ندارد.
تبصره  :4درصورتی كه قبال از بهره بردار خارجی مميزی مربوطه به عمل آمده و دارای تاييديه معتبر باشد رعايت مواد
 4-9و  5-9الزامی نمی باشد.
ماده  : 9شرایط ثبت وسیله پرنده در حالت خرید
در حالت خريد ،مالك وسيله پرنده بايد پس از مجوز پذيرش نهايی ،مطابق دستورالعمل "شرايط ثبت وسايل پرنده"
نسبت به اخذ گواهينامه ثبت و تابعيت و مطابق زير بخش  Hاز  CAO.IRI Part-21نسبت به اخذ گواهينامه C of A
و مطابق زير بخش  Iاز  CAO.IRI Part-Mنسبت به اخذ گواهينامه  ARCو سپس اخذ مجوز فعاليت پروازی اقدام
نمايد.
ماده  :5شرایط ثبت وسیله پرنده در حالت اجاره خشك ()Dry
در اين حالت بهره بردار بايد پس از مجوز ورود ،نسبت به درج وسيله پرنده در دفتر ثبت و ارايه بيمه نامه مسافر ،بار،
خدمه پروازی براساس مقررات ايران اقدام نموده و سپس درخواست مجوز فعاليت پروازی نمايد.
در حالت اجاره ،Dryدرصورتيکه كشور ثبت كننده ( (State of registryبخواهد مسئوليتهای خود را به كشور ايران
تحت عنوان  State of operatorتفويض كند بايد موارد ذيل رعايت شود:
 0-5كشور ثبت كننده بند  89مکرر را از پيمان شيکاگو را امضاء نموده باشد.
 2-5بين دو كشور ) (State of registry & State of operatorقرارداد براساس بند  89مکرر امضاء نموده تا
حدود مسئوليت های واگذار شده مشخص گردد.
تبصره :در صورتی كه وسيله پرنده جزو ليست  Ban listاتحاديه اروپا باشند امکان استفاده از آن توسط بهره بردار/
متصدی حمل و نقل ايرانی ممنوع می باشد.
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 9-5مسافر ،بار و گروه پروازی ايرانی بايد دارای بيمه نامه ايرانی با حداكثر پوشش الزم براساس مقررات سازمان و بيمه
مركزی جمهوری اسالمی ايران باشند.
ماده  :6شرایط پذیرش اولیه وسیله پرنده
وسيله پرنده ورودی به كشور بايد دارای شرايط زير باشد:
 0-6وسيله پرنده TC ،مورد تاييد از كشور مسئول نظارت بر طراحی ) (State of designداشته باشد.
 2-6به منظور كاهش ميانگين سن ناوگان كشور جهت خريد ،وسيله پرنده بيش از  05سال سن نداشته باشد و در صورت
خريد بسته ای ( ،)Packageميانگين سن بسته حداكثر  05سال و سن هر وسيله پرنده زير 21سال باشد.
تبصره  :0به ازای خروج هر وسيله پرنده (ثبت داخل) با سن باالی  20سال از ناوگان شركت و كشور ،خريد يك
وسيله پرنده از همان رده با سن زير  21سال بالمانع است.
تبصره  :2سن هواپيمای آموزشی (در آموزش خلبانی به كار گرفته می شود) در هنگام خريد ،نبايد بيشتر از  01سال
باشد.
تبصره  :9در هنگام اجاره ( Wetيا  ،)Dryوسيله پرنده نبايد بيش از  08سال سن داشته باشد.
 9-6از عمر وسيله پرنده از نظر ساعت پرواز و همينطور سيکل پروازی حداقل يك سوم ميزان Design Service
( Goalو يا  )Extended Service Goalطراح باقيمانده باشد.
تبصره  :4در صورتيکه سن وسيله پرنده بين  05تا  21سال باشد ،به ازای هر  0111سيکل تا يك سوم باقيمانده
به Extended Service Goalمندرج در اين بند ،يك سال از عمر آن كسر می شود.
 4-6هليکوپترها از احراز شرايط اين ماده به جز بند  0-6معاف می باشند.
ماده  :7اجاره به شرط تملیك
در بدو اجاره به شرط تمليك رعايت الزامات خريد و اجاره ( )wet/dryضروری می باشد.
در هنگام خريد (دريافت  )Bill of Saleرعايت ماده  4اين دستورالعمل اجباری است (ولی اجابت مجدد ماده  6اين
دستورالعمل الزم نمی باشد).
ماده  :0قرارداد اجاره بین دو شرکت اجاره دهنده و اجاره گیرنده
اين قرارداد بايد حداقل شامل موارد زير باشد:
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 0-8اجاره دهنده و گيرنده به درستی مشخص گردند.
 2-8نوع ،عاليم ثبت و تابعيت و شماره سری وسيله پرنده مشخص گردند.
 9-8تاريخ موثر اجاره نامه و زمان دوره اجاره مشخص گردند.
 4-8افراد و سازمانی كه كنترل و مسئوليت عملياتی ،صالحيت پروازی و تعمير و نگهداری وسيله پرنده را دارد مشخص
شوند.
 5-8كشوری كه مسئوليت ثبت وسيله پرنده را دارد و مقررات مربوطه ( )Airworthiness codeمعين گردد.
 6-8مسئوليتها برای انجام تعمير و نگهداری و مديريت تداوم صالحيت پروازی مطابق با  CAO.IRI Part-Mمشخص
گردند.
 7-8موضوع صدور بيمه نامه مطابق با مقررات ايران مشخص گردد.
ماده  :4از زمان تصويب و ابالغ اين دستورالعمل ،كليه دستورالعملها شامل CAD 8208, CAD 6608, CAD
 4808و بخشنامه های صادره توسط سازمان در خصوص موارد فوق ملغی اعالم می گردد.
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