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را در حوزههــای مختلــف ،میتــوان از اولویتهــای استانداردســازی دفاعــی بهشــمار آورد .چنیــن فعالیتهایــی از یکســو بایــد
منطبــق بــر رویکــرد نویــن استانداردســازی دفاعــی باشــد و از ســوی دیگــر در جهت اســتفادهی بیشــینه از ظرفیتهــای ملــی و بینالمللی،
ســازگار بــا الگوهــای بینالمللــی باشــد .از طرفــی استانداردســازی هواگردهــا بهدلیــل اهمیــت ایمنــی در آنهــا و راهبــردی بــودن چنیــن
محصوالتــی در دکتریــن دفاعــی کشــور ،همــواره یکــی از دغدغههــای اصلــی طراحــان استانداردســازی دفاعــی بــوده اســت .ازای ـنرو در
پژوهــش حاضــر ،در ادامــه طرحریــزی فرایندهــای ارزیابــی انطبــاق دفاعــی ،فراینــد تأییــد صالحیــت پــروازی هواگردهــای دفاعــی ،مبنــی
بــر الگــوی ســه الیـهای استانداردســازی (نظــام مدیریــت (نهــاد) ،فراینــد و محصــول) و ســازگار بــا فعالیتهــای بینالمللــی ،طرحریــزی
و توســعه داده شــده اســت.

واژگان کلیدی:
استانداردسازی ،ارزیابی انطباق ،تأیید صالحیت پروازی ،الگوی سه الیهای ،هواگرد ،هواپیما ،بالگرد
 )1مقدمه
اولویتهــای تغییــر در نظــام استانداردســازی دفاعــی بــرای

پاســخگویی بــه رویکــرد نویــن بخــش دفاعــی در ســالیان
اخیــر را میتــوان در ســه حــوزهی زیــر دســتهبندی نمــود:

 .1ســازگاری بــا مفاهیــم نظــام نــوآوری دفاعــی در حــوزهی

مفاهیــم و ایدههــا .2 .بهکارگیــری رویکــرد هســته کوچــک
دانــا و شــبکه بــزرگ توانــا در حــوزهی ســاختارها و عملیــات.

 .3اثربخشــی در چرخـهی اکتســاب دفاعــی (سرتاســر چرخه
عمــر محصــول) در حــوزهی کارکردهــا و نتایــج .ضــرورت
دیگــری کــه نبایــد از آن غافــل شــد عبــارت اســت از ایجــاد

بیشــینه ســازگاری فعالیتهــای استانداردســازی دفاعــی بــا
فعالیتهــای استانداردســازی ملــی ،منطق ـهای و بینالمللــی

ی ملــی و
در جهــت اســتفادهی بیشــینه از ظرفیتهــا 
بینالمللــی در بخــش دفاعــی و توســعهی صــادرات دفاعــی.

بــر همیــن مبنــا ،رویکــرد نویــن استانداردســازی دفاعــی بــا
هــدف پوشــش ضرورتهــای اشارهشــده در پژوهشهــای

قبلــی توســعه داده شــد [.]1

از طرفــی میدانیــم ،استانداردســازی در هــر ســطحی
(بینالمللــی ،منطقــهای ،ملــی و محلــی) شــامل مراحــل

چهارگانــه تدویــن اســتانداردها ،اســتقرار اســتانداردها ،ارزیابــی
انطبــاق و نظــارت بــر اســتمرار انطباق بــا استانداردهاســت [.]2

فراینــد ارزیابــی انطبــاق را ازاینجهــت کــه بــرای همــهی
ذینفعــان حصــول اطمینــان از انطبــاق بــا اســتانداردها را

فراهــم مــیآورد ،میتــوان یکــی از فرایندهــای بنیادیــن
استانداردســازی بهشــمار آورد کــه در نظــام استانداردســازی

دفاعــی نیــز مــورد تأکیــد فراوانــی قرارگرفتــه اســت .بــر ایــن
اســاس ،الگــوی ارزیابــی انطبــاق دفاعــی ،بهگونـهای ســازگار

بــا فعالیتهــای ملــی و بینالمللــی و منطبــق بــر رویکــرد
نویــن استانداردســازی دفاعــی ،در پژوهــش قبلــی توســعه

داده شــد [ ]3کــه در شــکل ( )1نیــز نمایــش داده شــده

اســت.
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شکل  :1الگوی پیشنهادی ارزیابی انطباق دفاعی ایران

نکت ـهی قابــل توجــه اینکــه ،کاربردیشــدن الگــوی ارزیابــی

مهــم و جــدی تلقــی میشــود ،در بخــش نظامــی نیــز مــورد

تخصصــی آن (از قبیــل تأییــد صالحیــت ،بازرســی فنــی،

در ادامــه طرحریــزی فرایندهــای تخصصــی ارزیابــی انطبــاق،

انطبــاق دفاعــی ،منــوط بــه طراحــی صحیــح زیرفرایندهــای

اهمیــت بســیار قــرار داشــته اســت .از همیــن رو قصــد داریــم

استانداردســازی دفاعــی قــرار گیــرد .در پژوهــش قبلــی بــه

بینالمللــی و براســاس الگــوی ســه الیــهای استانداردســازی

برخــی از ایــن موضوعــات اشــاره شــد [ .]4حساســیتهای

بســیار زیــاد در صنعــت هوانــوردی بهدلیــل نیــاز بــه
ایمنــی بــاال و عملکــرد مطلــوب محصــوالت ایــن حــوزه،

استانداردســازی را در ایــن حــوزه بســیار بــا اهمیــت جلــوه داده

اســت .از طرفــی پیچیدگیهــای فراوانــی در ایــن حــوزه وجــود
دارد کــه از منظرهــای مختلفــی ماننــد ابعــاد ،وزن ،ســرعت،
فضــای پــروازی و نــوع مأموریــت محصــوالت قابــل تأمــل بوده

و اهمیــت استانداردســازی در حــوزهی هوانــوردی را دوچنــدان
ســاخته اســت .فراینــد تأییــد صالحیــت پــروازی هواگردهــا

بهعنــوان رکــن ارزیابــی انطبــاق نظــام استانداردســازی حوزهی
هوانــوردی ،اهرمــی مؤثــر و توانمنــد در ایجــاد اطمینــان از

عملکــرد مطلــوب و ایمــن هواگردهــا در سرتاســر چرخــه عمــر
آنهــا ،بــرای کلیــه ذینفعــان و بهویــژه بخــش حاکمیتــی

کشــورهای توســعهیافته تلقــی میشــود .ایــن موضــوع

همچنــانکــه در بخــش حاکمیتــی هوانــوردی تجــاری بســیار

ارزیابــی انطبــاق دفاعــی ،در تناســب بــا فعالیتهــای ملــی و
(نظــام مدیریــت (نهــاد) ،فراینــد و محصــول) ،طرحریــزی و

توســعه دهیــم]4-3[ .

 )2مــرور فراینــد تأییــد صالحیــت پــروازی هواگردهــا
در ســطح بینالمللــی
هواگردهــای غیرنظامــی را میتــوان بــه ســه دســتهی عمــدهی
فــوق ســبک (شــامل جایروپلنهــا ،گالیدرهــا ،پاراموتورهــا و

بالنهــای گازی) ،ســبک (شــامل هواپیماهــای ســبک رده
نرمــال ،هواپیماهــای چندمنظــوره ،آکروباتیــک و هواپیماهــای

ترابــری ســبک و بالگــرد ســبک) و هواگرد ســنگین (هواپیمای

ســنگین و بالگــرد ســنگین) تقســیمبندی کــرد .ایــن تنــوع

محصــوالت بههمــراه پیچیدگیهــای خــاص حــوزهی
ل باالبــودن ســطح مخاطــرات ایمنــی ،تنــوع
هوانــوردی از قبیـ 
مأموریتهــا و فضاهــای پــروازی ،باعــث شــده اســت کــه در
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ردهبنــدی شــناور ،تأییــد صالحیــت پــروازی ،ممیــزی و صــدور

فراینــد تأییــد صالحیــت پــروازی هواگردهــا را متأثــر از الگــوی

گواهینامــه و  ) ...اســت کــه بایــد مــورد توجــه طراحــان
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عصــر کنونــی ،وضــع قوانیــن و مقــررات بــر سرتاســر چرخـهی

متولــی فعالیتهــای هوانــوردی در ســاختار حاکمیتــی خــود،

تلقــی شــود .روشــن اســت کــه اســتمرار انطبــاق بــا چنیــن

بــا عمــل بــه مقــررات  ،ICAOالزامــات و مالحظــات بینالمللی

هوانــوردی ضمانــت اجرایــی پیــدا میکنــد .ازای ـنرو پــس از

ســازمان ایمنــی هوانــوردی اروپــا( ،2)EASAنیــز بــا  ICAOدر

نســبت بــه ســاماندهی فعالیتهــای یادشــده اقــدام نمــوده و

عمــر هواگردهــا (از طراحــی تــا وارهایــی) ،امــری ضــروری

را رعایــت نمایــد .ســازمانهای هوانــوردی منطقــهای ماننــد

قوانیــن و مقرراتــی تنهــا از طریــق استانداردســازی حــوزهی

تشــکیل ســازمان ملــل متحــد ،کشــورهای فعــال در صنعــت

ایــن زمینــه تشــریک مســاعی دارنــد .بدیهــی اســت عملیــات

ســازمان بینالمللــی هوانــوردی غیرنظامــی( 1) ICAOنمودنــد

منطقــهای و بینالمللــی ،تنهــا بــا برآوردهســازی الزامــات و

ایــن ســازمان بــا هــدف یکسانســازی قوانیــن و مقــررات در

اصلــی ســازمانهای هوانوردی ملــی (مانند ســازمان هواپیمایی

پــروازی بــرای هواگردهــای غیرنظامــی ،در فضــای پــروازی

هوانــوردی بــا انعقــاد پیمــان شــیکاگو ،اقــدام بــه تأســیس

طرحریزی فرایند تایید صالحیت پروازی نظامی
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مقــررات بینالمللــی میســر خواهــد بــود .در واقــع مأموریــت

چرخـهی عمــر هواگردهــا (شــامل طراحــی ،ســاخت ،آمــوزش،

فــدرال آمریــکا( ،3)FAAســازمان هواپیمایــی کشــوری روســیه

 19آییننامــه (از قبیــل :گواهینامــه افــراد ،قوانیــن هوایــی،

ایــران( )5)CAOرا میتــوان ایجــاد اطمینــان بــرای ذینفعــان

( 4)SCAAو ســازمان هواپیمایــی کشــوری جمهــوری اســامی

نگهــداری و تعمیرات ،عملیــات و وارهایی) ایجادشــده و تاکنون

از برآوردهشــدن الزامــات و مقــررات ملــی و بینالمللــی

خدمــات مترولوژیکــی ،چارتهــای هــوا و فضــا ،واحدهــای

هوانــوردی بــا اســتفاده از تأییــد صالحیــت پــروازی هواگردهــا

اندازهگیــری بــهکار رفتــه در عملیــات هوایــی و زمینــی،

دانســت کــه بهطــور عمومــی بــر فعالیتهــای ســازمانهای

عالمتگــذاری و ثبــت هواپیماهــای ملــی ،صالحیــت پــرواز

طراحــی ،ســازمانهای تولیــد ،ســازمانهای نگهــداری و

هواپیمــا ،امکانــات ،ارتباطــات هوایــی ،خدمات ترافیــک هوایی،

تعمیــرات و خطــوط هوایــی (بهرهبــرداران) هواگردهــا ،متمرکز

جســتجو و نجــات ،بررســی ســوانح هوایــی ،قوانیــن فرودگاهها،

اســت .در شــکل ( ،)2ارتبــاط ســازمانهای ملــی ،منطق ـهای

خدمــات اطالعــات هوایــی ،حفاظــت محیــط و آالیندههــای

موتورهــای هواپیمــا ،امنیــت ،نحــوهی حملونقــل هوایــی

و بینالمللــی هوانــوردی و ســازوکار قابلیــت ردیابــی اعتبــار

تدویــن و منتشــر نمــوده اســت.

بهصــورت خالصــه بــه نمایــش درآمــده اســت [.]5

تأییــد صالحیــت پــروازی هواگردهــا تــا ســطح بینالمللــی

و کاالهــای پرخطــر ،نظــام مدیریــت ایمنــی) در ایــن راســتا

هــر کشــور عضــو  ،ICAOموظــف اســت بــا ایجــاد یــک نهــاد

سازمان بین المللی هوانوردی غیرنظامی ()ICAO

سازمان هواپیمایی فدرال آمریکا
()FAA

سازمان بهرهبردار

سازمان هواپیمایی کشوری جمهوری
اسالمی ایران ()CAO

سازمان تعمیر و نگهداری

گواهی نامه تایید صالحیت پروازی
مداوم

گواهینامه سازمان تعمیر و
نگهداری

سازمان ایمنی هوانوردی اروپا
() EASA

محصول
گواهی نامه محصول

سازمان هواپیمایی کشوری روسیه
() SCAA

سازمان تولید
گواهی نامه سازمان تولید

سازمان طراحی
گواهینامه سازمان طراحی

شکل  :2سازوکار تأیید صالحیت پروازی هواگردها در تراز ملی و بینالمللی []3
4. State civil Aviation Authority
5. Civil Aviation Organization

1. International Civil Aviation Organization
2. European Aviation Safety Agency
3. Federal Aviation Administration

در واقــع میتــوان گفــت فراینــد تأییــد صالحیــت پــروازی

اســاس ( 4TC ،)Part 21بــرای محصــوالت براســاس Part

انطبــاق کــه از مرحلـهی طراحــی یــک هواگــرد شروعشــده

( 6COA ،)part 145بــرای تأییــد صالحیــت پــروازی مــداوم

( 5MOA ،)21بــرای ســازمان تعمیــر و نگهــداری بــر اســاس

هواگردهــا عبــارت اســت از مجموعــه فعالیتهــای ارزیابــی

هواگردهــا بــر اســاس  ،)Part 21مرکــز آمــوزش (بــر اســاس

و تــا پایــان چرخـهی عمــر آن ادامــه یافتــه و از ایــن طریــق

 ،)part 147خدمــه پــرواز (بــر اســاس  ،)part FCLمرکــز

بــه حصــول اطمینــان از ایمنــی و عملکــرد مطلــوب هواگــرد

عملیــات پــرواز (بــر اســاس  )part opsو  ...میپردازنــد.

در سرتاســر چرخــه عمــر آن کمــک مینمایــد.

بهصورتکلــی ،ســازمان هواپیمایــی کشــوری بــرای

همچنیــن آلودگــی موتــور و تهویــه ســوخت (براســاس CS or

فراینــد تأییــد صالحیــت پــروازی ،فعالیتهــای ممیــزی

بهعنــوان مقــررات عمومــی بــرای هواگردهــا تلقــی میشــوند.

 )FAR 34و ســروصدای هواپیمــا (براســاس )CS or FAR 36

پوشــش مناســب در چرخــهی اکتســاب هواگردهــا ،در

هوانــوردی بــر اســاس آنهــا محصــوالت هوایــی را ارزیابــی

اســاس ( 2POA ،)Part 21بــرای ســازمان تولیــد بــر اســاس

( 3PMA ،)Part 21بــرای پذیــرش ســاخت قطعــات بــر
قوانین

UL

محصوالت

VLA

CS or
FAR 22

CS or
FAR 23

مینماینــد در جــدول ( )1ارائــه شــده اســت.

CS or
FAR 23

CS or
FAR 25

CS or
FAR 27

CS or
FAR 29

CS or
FAR 31

CS or
FAR 33

CS or
FAR 35

گالیدر
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و صــدور گواهینامــه ( 1DOAبــرای ســازمان طراحــی بــر

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

برخــی از قوانیــن و مقرراتــی کــه ســازمانهای بینالمللــی

گالیدر موتوردار
جایروپلن
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پاراموتور

هواگرد فوق
سبک

طرحریزی فرایند تایید صالحیت پروازی نظامی

بالنهای گازی
هواگرد تا وزن
Kg 450
هواگرد تا وزن
Kg 750
هواپیمای سبک
رده نرمال
هواپیمای
چندمنظوره
هواپیمای
آکروباتیک

هواگرد سبک

هواپیمای ترابری
سبک
بالگرد سبک
هواگرد
سنگین

هواپیمای سنگین
بالگرد سنگین
موتور
ملخ

جدول  :1مقررات بینالمللی برای تأیید صالحیت پروازی هواگردها

4. Type Certification
5. Maintenance Organization Approval
6. Certificate of Airworthiness

1. Design Organization Approval
2. Production Organization Approval
3. Parts Manufacturing Approval

 )3طر حریــزی فراینــد تأییــد صالحیــت
پــروازی هواگردهــای دفاعــی

در تطابــق بــا مقــررات آژانــس ایمنــی هوانــوردی

اروپــا (  2)EASAاســت .بهطــور مثــال مقــررات

در سرتاســر دنیــا و در هــر ســطحی از استانداردســازی

طرحریزی فرایند تایید صالحیت پروازی نظامی

(محلــی،

ملــی،

و

منطقــهای

بینالمللــی)،

تعهــدات کشــورهای عضــو ،رو شهــای اســتفاده و

بنــا نهــاده شــد هاند .پــر واضــح اســت کــه در چنیــن

را بیــان میکنــد و مقــررات پایــه آژانــس هوانــوردی

اســتانداردها بــر ســهپایه علــم ،فنــاوری و تجربــه

نیازمند یهــای ضــروری قابــل کاربــرد در هوانــوردی

حالتــی بیشــینه ســازگاری در ســطوح مختلــف

اروپــا (( 4)BRکــه اجــرای آن بــرای کشــورهای عضــو

تجــارت و بهر هبــرداری ،امــری ضــروری بهشــمار

قبیــل مدیریــت ترافیــک هوایــی ،مقــررات مربــوط

حوز ههــای دفاعــی نیــز از ایــن قاعــده مســتثنا نبــوده

خدمــه پــروازی را تعییــن میکنــد .ســاختار مقــررات

نظامــی اروپــا (  1)EMARکــه توســط آژانــس دفاعــی

داده شــده اســت [.]8-6

استانداردســازی بهمنظــور تســهیلگری در تولیــد،

اجبــاری اســت) ،عــاوه بــر مــوارد فــوق ،مباحثــی از

مــیرود .طر حریــزی فرایندهــای استانداردســازی در

بــه خطــوط هوایــی و نیــز صــدور گواهینامــه بــرای

اســت .بهعنوا نمثــال مقــررات صالحیــت پــروازی
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ایــن دو آژانــس در شــکلهای ( )3و ( )4نمایــش

اروپــا تهیهشــده اســت ،تــا حــد بســیار زیــادی

EDA SB MODs
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فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

پایــه صالحیــت پــروازی نظامــی اروپــا ( ،3)BFD

MAWA Forum

MAWA
Task Force 4
Mil. certification
criteria

تعریف سیستمهای
جدید هوایی
گواهینامه پایه صالحیت پروازی

MAWA
Task Force 3
EMAR Maintenance

تداوم صالحیت
پروازی
سازمان تعمیرات و
نگهداری
گواهینامهCAMO ،
مسکن ،امکانات ،تجهیزات،
مواد اطالعات ،پرسنل
قوانین عملیاتی
آموزش و سازمان آموزش
کیفیت ...

MAWA
Task Force 2
EMAR Certification

صالحیت پرواز
اولیه و پیوسته
تاییدیه طراحی و ساخت
گواهینام ه نوع نظامی و
تغییرات مربوط به آنها
گواهینامه صالحیت پروازی

MAWA
Task Force 1
Framework
documents

رویه صالحیت
پرواز
چهارچوب پایه
( EMAR 1تعاریف)
بازشناسی EMAD R
تابعی از MAWA
الزامات سازمان و
پروسههای NMAA

شکل  :3ساختار مقررات صالحیت پروازی نظامی اروپا ()EMAR

3. Basic Framework Document
4. Basic Regulation

1. European Military Airworthiness Requirements
2. European Aviation safety Agency

مقررات پایه
(EC) No 216/2008

قوانین اجرایی

قاعده شماره 2042/2003
در تداوم صالحیت پرواز هواپیما و محصوالت هوایی،
اجزا و تجهیزات و با تاییدیه سازمانها و اشخاص
درگیر در این کارها

شکل :4چارچوب مقررات آژانس ایمنی هوانوردی اروپا ()EASA

علیرغــم شــباهت بســیار زیــاد قوانیــن و مقــررات

چرخــهی عمــر محصــول مؤثــر اســت .بــر همیــن

دارد .بهطــور مثــال تأییدیههــا /گواهینامههــای

بهمنظــور اثربخشــی در سرتاســر چرخــهی عمــر

 EMARو  ،EASAتفاو تهایــی دراینبیــن وجــود

عضــو صــادر میشــود ،مــورد پذیــرش ســایر اعضــا

هواگردهــا ،مطابــق ماتریــس نشــان داده شــده در

جــدول (  ،)2طر حریــزی و نظا ممنــد شــده اســت.

اســت درحالیکــه تأییدیههــا /گواهینامههــای

هما نگونــه کــه مشــاهده میشــود فعالیتهــای

صــدور اســت .هما نگونــه کــه مشــاهده میشــود،

طراحــی بــا ممیــزی نظا مهــای مدیریتــی شــروع و

هوانــوردی غیرنظامــی اروپــا تنهــا توســط  EASAقابــل
فراینــد تأییــد صالحیــت پــروازی هواگردهــا در

ســطح بینالمللــی ،بهطــور محسوســی در سرتاســر

تأییــد صالحیــت پــروازی هواگردهــا ،از زمــان
بــا ارزیابــی فرایندهــا و ارزیابــی انطبــاق محصــول تــا

وارهایــی ،ادامــه پیــدا میکنــد.

9
طرحریزی فرایند تایید صالحیت پروازی نظامی

نظامــی  EMARکــه توســط هــر یــک از کشــورهای

مبنــا ،فراینــد تأییــد صالحیــت پــروازی دفاعــی
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کدهای صالحیت پرواز

لوازم قابل قبول برای اجابت ()AMC
اسناد راهنمایی

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

بخش  :Mتداوم صالحیت پرواز
بخش  :145تاییدیه سازمانهای تعمیرات و نگهداری
بخش  :66تصدیق کارکنان
بخش  :147آموزش ملزومات سازمانها

قوانین اجرایی

قاعده شماره 1702/2003
برای گواهینامه صالحیت پرواز و زیست محیطی
هواپیما و محصوالت ،اجزا و تجهیزات مرتبط و
همچنین برای گواهینامه طراحی و سازمان تولید

نوع ارزیابی انطباق

فعالیت
تأییدیه سازمان طراحی

ممیزی نظام
مدیریت (نهاد)

DOA

تأییدیه سازمان تولید نمونه

POA

تأییدیه سازمان تولید انبوه

POA

تأییدیه سازمان تعمیر و نگهداری
گواهینامه مرکز

ممیزی صدور

ممیزی تمدید

مجوز ساالنه

بازرسی حین فرایند

MOA

آموزش part 147

گواهینامه خدمه پرواز

part FCL

گواهینامه مرکز عملیات پرواز  AOCبر اساس استاندارد

part ops

ترخیص محصوالت تعمیراتی
ترخیص قطعات

طرحریزی فرایند تایید صالحیت پروازی نظامی

ارزیابی انطباق /تطابق محصول
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ارزیابی
فرایندها

ترخیص محصوالت
مجوز پرواز
نظام مدیریت ایمنی

شناسایی محصوالت ،قطعات و مجموعهها
بررسی سوانح هوایی
حفاظت محیط و آالیندههای موتورهای هواپیما
گواهینامه صالحیت
ارزیابی انطباق
محصول
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پرواز ()CFA

تأییدیه قطعات ایرانی

()TSO

تأییدیه طراحی تعمیرات
گواهینامه سروصدا
گواهینامهی

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

SMS

نوع ()TC

مشتقات گواهینامهی نوع

جدول  :2فعالیتهای تأیید صالحیت پروازی در طول چرخه عمر هواگرد

 )4جمعبندی و نتیجهگیری
اهمیــت ایمنــی و عملکــرد مطلوبیــت هواگردهــای دفاعــی

در دکتریــن دفاعــی بهمنظــور افزایــش اثربخشــی و
کارایــی عملیــات ،ضــرورت استانداردســازی در ایــن
حــوزه را مضاعــف ســاخته اســت .بــر همیــن مبنــا ،در

ادامــهی پژوهشهــای قبلــی در زمینــهی توســعهی
فرایندهــای ارزیابــی انطبــاق دفاعــی بهعنــوان یکــی از

ارکان بنیادیــن استانداردســازی دفاعــی ،فعالیتهــای
تأییــد صالحیــت پــروازی هواگردهــا در ســطح ملــی

و بینالمللــی مــورد بررســی و کنــکاش قــرار گرفــت.

در ادامــهی فراینــد تأییــد صالحیــت پــروازی مبنــی
بــر الگــوی ارزیابــی انطبــاق دفاعــی ،توســعه داده شــد.
مزیــت فراینــد پیشــنهادی در ایــن اســت کــه در عیــن

تناســب بــا فعالیتهــای بینالمللــی ،در قالــب الگــوی
ســه الیــهای استانداردســازی (نظــام مدیریــت (نهــاد)،

فراینــد و محصــول) ،سرتاســر چرخــه عمــر محصــول

را تحــت تأثیــر قــرار داده و اثربخشــی فعالیتهــای
استانداردســازی را در ایــن چرخــه تضمیــن مینمایــد.

 )5منابع و مراجع
 .1تمتاجــی ،مصطفــی ،غیاثونــد ،محــرم" .افــق پیشــنهادی استانداردســازی دفاعــی ایــران" .فصلنامــه علمــی -ترویجــی

معیــار .مرکــز اســتاندارد دفاعــی ایــران ،شــمارهی  :3پاییــز .1391

 .2هنکدیواریــس .مترجــم :ریاحــی ،بهــروز ،هــادوی ،ســید محمدمهــدی" .استانداردســازی -رویکــردی کســب و کارانــه بــه
ســازمانهای ملــی استانداردســازی" .تهــران ،نشــر مربــع ،چــاپ اول.1389 :

 .3راســخ ،فرانــک .غیاثونــد ،محــرم" .الگــوی ارزیابــی انطبــاق مبتنــی بــر رویکــرد نویــن استانداردســازی دفاعــی ایــران".
فصلنامــه علمــی -ترویجــی مدیریــت اســتاندارد و کیفیــت .مرکــز اســتاندارد دفاعــی ایــران ،شــمارهی :پاییــز .1393

 .5قوانیــن و قواعد".0001-خطمشــیها و رویههــای استانداردســازی دفاعــی"؛  ،IDS-RGl-0001مرکــز اســتاندارد دفاعــی

ایــران.93/12/20 :

6. EMAR 21: 2013, European military airworthiness requirements.
7. EMAR 145: 2013 European military airworthiness requirements-Requirements for maintenance organizations.
8. Part 145: 2010, Maintenance organizations approvals.
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فصلنامــه علمــی -ترویجــی مدیریــت اســتاندارد و کیفیــت .مرکــز اســتاندارد دفاعــی ایــران ،شــمارهی  :4زمســتان .1393

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

 .4راســخ ،فرانــک .غیاثونــد ،محــرم" .طرحریــزی فراینــد ردهبنــدی شــناورها مبتنــی بــر الگــوی ارزیابــی انطبــاق دفاعــی".
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اصــول ایمنــی در کارهــای نظامــی بــه ویــژه آنهایــی کــه بــا خطــر مواجــه هســتند را بایــد

جــدی گرفــت و هرگونــه کوتاهــی منجــر بــه حــوادث بایــد طبــق قوانیــن مــورد بررســی و

پیگــرد قــرار داده شــده و همــه فعالیتهــا در راســتای اجــرای قانــون و اســتانداردها باشــد

طرحریزی فرایند تایید صالحیت پروازی نظامی

سردار سرلشکر بسیجی دکتر سید حسن فیروزآبادی:

