
ت پروازی نظامی
طرح ریزی فرایند تایید صالحی

4

ت
ت استاندارد و کیفی

فصل نامه علمی- ترویجی مدیری
سال پنجم- شماره 1 - پیاپی 15 -  بهار 1394

طرح ریزی فرایند تأیید صالحیت پروازی نظامی مبتنی بر الگوی ارزیابی انطباق دفاعی

زهره فالح
 محرم غیاثوند 

فرانک راسخ

چکیده:
تاریخ دریافت: 94/03/16
تاریخ پذیرش: 94/03/21

ــاق  ــی انطب ــای ارزیاب ــزی فعالیت ه ــاق«، طرح ری ــی انطب ــوی ارزیاب ــعه ی »الگ ــه ی توس ــی در زمین ــای قبل ــه ی پژوهش ه در ادام
ــد  ــو بای ــی از یک س ــن فعالیت های ــمار آورد. چنی ــی به ش ــازی دفاع ــای استانداردس ــوان از اولویت ه ــف، می ت ــای مختل را در حوزه ه

منطبــق بــر رویکــرد نویــن استانداردســازی دفاعــی باشــد و از ســوی دیگــر در جهت اســتفاده ی بیشــینه از ظرفیت هــای ملــی و بین المللی، 
ســازگار بــا الگوهــای بین المللــی باشــد. از طرفــی استانداردســازی هواگردهــا به دلیــل اهمیــت ایمنــی در آن هــا و راهبــردی بــودن چنیــن 
محصوالتــی در دکتریــن دفاعــی کشــور، همــواره یکــی از دغدغه هــای اصلــی طراحــان استانداردســازی دفاعــی بــوده اســت. از ایــن رو در 
پژوهــش حاضــر، در ادامــه طرح ریــزی فرایندهــای ارزیابــی انطبــاق دفاعــی، فراینــد تأییــد صالحیــت پــروازی هواگردهــای دفاعــی، مبنــی 
بــر الگــوی ســه الیــه ای استانداردســازی )نظــام مدیریــت )نهــاد(، فراینــد و محصــول( و ســازگار بــا فعالیت هــای بین المللــی، طرح ریــزی 

و توســعه داده شــده اســت.

واژگان کلیدی:

1( مقدمه

ــرای  اولویت هــای تغییــر در نظــام استانداردســازی دفاعــی ب
ــالیان  ــی در س ــن بخــش دفاع ــرد نوی ــه رویک ــخ گویی ب پاس
ــر دســته بندی نمــود:  ــوان در ســه حــوزه ی زی اخیــر را می ت
1. ســازگاری بــا مفاهیــم نظــام نــوآوری دفاعــی در حــوزه ی 
مفاهیــم و ایده هــا. 2. به کارگیــری رویکــرد هســته کوچــک 
دانــا و شــبکه بــزرگ توانــا در حــوزه ی ســاختارها و عملیــات. 
3. اثربخشــی در چرخــه ی اکتســاب دفاعــی )سرتاســر چرخه 
ــرورت  ــج. ض ــا و نتای ــوزه ی کارکرده ــول( در ح ــر محص عم
دیگــری کــه نبایــد از آن غافــل شــد عبــارت اســت از ایجــاد 
بیشــینه ســازگاری فعالیت هــای استانداردســازی دفاعــی بــا 
فعالیت هــای استانداردســازی ملــی، منطقــه ای و بین المللــی 
در جهــت اســتفاده ی بیشــینه از ظرفیت هــای  ملــی و 
بین المللــی در بخــش دفاعــی و توســعه ی صــادرات دفاعــی. 
بــر همیــن مبنــا، رویکــرد نویــن استانداردســازی دفاعــی بــا 
ــای  ــده در پژوهش ه ــای اشاره ش ــش ضرورت ه ــدف پوش ه

قبلــی توســعه داده شــد ]1[.
ســطحی  هــر  در  استانداردســازی  می دانیــم،  طرفــی  از 
)بین المللــی، منطقــه ای، ملــی و محلــی( شــامل مراحــل 
چهارگانــه تدویــن اســتانداردها، اســتقرار اســتانداردها، ارزیابــی 
انطبــاق و نظــارت بــر اســتمرار انطباق بــا استانداردهاســت ]2[.

ــه ی  ــرای هم ــه ب ــت ک ــاق را ازاین جه ــی انطب ــد ارزیاب فراین
ــتانداردها را  ــا اس ــاق ب ــان از انطب ــول اطمین ــان حص ذی نفع
ــن  ــای بنیادی ــی از فراینده ــوان یک ــی آورد، می ت ــم م فراه
استانداردســازی به شــمار آورد کــه در نظــام استانداردســازی 
دفاعــی نیــز مــورد تأکیــد فراوانــی قرارگرفتــه اســت. بــر ایــن 
اســاس، الگــوی ارزیابــی انطبــاق دفاعــی، به گونــه ای ســازگار 
ــرد  ــر رویک ــق ب ــی و منطب ــی و بین الملل ــای مل ــا فعالیت ه ب
ــعه  ــی توس ــی، در پژوهــش قبل ــازی دفاع ــن استانداردس نوی
ــده  ــش داده ش ــز نمای ــکل )1( نی ــه در ش ــد ]3[ ک داده ش

اســت. 

استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تأیید صالحیت پروازی، الگوی سه الیه ای، هواگرد، هواپیما، بالگرد
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شکل 1: الگوی پیشنهادی ارزیابی انطباق دفاعی ایران 

ــی  ــل توجــه اینکــه، کاربردی شــدن الگــوی ارزیاب ــه ی قاب نکت
ــه طراحــی صحیــح زیرفرایندهــای  انطبــاق دفاعــی، منــوط ب
ــی،  ــی فن ــت، بازرس ــد صالحی ــل تأیی ــی آن )از قبی تخصص
رده بنــدی شــناور، تأییــد صالحیــت پــروازی، ممیــزی و صــدور 
ــان  ــه طراح ــورد توج ــد م ــه بای ــت ک ــه و ... ( اس گواهی نام
ــه  ــی ب ــرد. در پژوهــش قبل ــرار گی ــی ق ــازی دفاع استانداردس
ــیت های  ــد ]4[. حساس ــاره ش ــات اش ــن موضوع ــی از ای برخ
بســیار زیــاد در صنعــت هوانــوردی به دلیــل نیــاز بــه 
ــوزه،  ــن ح ــوالت ای ــوب محص ــرد مطل ــاال و عملک ــی ب ایمن
استانداردســازی را در ایــن حــوزه بســیار بــا اهمیــت جلــوه داده 
اســت. از طرفــی پیچیدگی هــای فراوانــی در ایــن حــوزه وجــود 
ــاد، وزن، ســرعت،  ــد ابع دارد کــه از منظرهــای مختلفــی مانن
فضــای پــروازی و نــوع مأموریــت محصــوالت قابــل تأمــل بوده 
و اهمیــت استانداردســازی در حــوزه ی هوانــوردی را دوچنــدان 
ــا  ــروازی هواگرده ــد صالحیــت پ ــد تأیی ســاخته اســت. فراین
به عنــوان رکــن ارزیابــی انطبــاق نظــام استانداردســازی حوزه ی 
ــان از  ــاد اطمین ــد در ایج ــر و توانمن ــی مؤث ــوردی، اهرم هوان
عملکــرد مطلــوب و ایمــن هواگردهــا در سرتاســر چرخــه عمــر 
ــی  ــش حاکمیت ــژه بخ ــان و به وی ــه ذی نفع ــرای کلی ــا، ب آن ه
کشــورهای توســعه یافته تلقــی می شــود. ایــن موضــوع 
 همچنــان  کــه در بخــش حاکمیتــی هوانــوردی تجــاری بســیار 

مهــم و جــدی تلقــی می شــود، در بخــش نظامــی نیــز مــورد 
اهمیــت بســیار قــرار داشــته اســت. از همیــن رو قصــد داریــم 
در ادامــه طرح ریــزی فرایندهــای تخصصــی ارزیابــی انطبــاق، 
فراینــد تأییــد صالحیــت پــروازی هواگردهــا را متأثــر از الگــوی 
ــا فعالیت هــای ملــی و  ارزیابــی انطبــاق دفاعــی، در تناســب ب
ــازی  ــه ای استانداردس ــوی ســه الی ــی و بر اســاس الگ بین الملل
ــزی و  ــول(، طرح ری ــد و محص ــاد(، فراین ــت )نه ــام مدیری )نظ

ــم. ]4-3[ توســعه دهی

2( مــرور فراینــد تأییــد صالحیــت پــروازی هواگردهــا 
ــی ــطح بین الملل در س

هواگردهــای غیرنظامــی را می تــوان بــه ســه دســته ی عمــده ی 
ــا و  ــا، پاراموتوره ــا، گالیدره ــوق ســبک )شــامل جایروپلن ه ف
ــبک رده  ــای س ــامل هواپیماه ــبک )ش ــای گازی(، س بالن ه
نرمــال، هواپیماهــای چندمنظــوره، آکروباتیــک و هواپیماهــای 
ترابــری ســبک و بالگــرد ســبک( و هواگرد ســنگین )هواپیمای 
ــوع  ــن تن ــرد. ای ســنگین و بالگــرد ســنگین( تقســیم بندی ک
حــوزه ی  خــاص  پیچیدگی هــای  به همــراه  محصــوالت 
هوانــوردی از قبیــل  باال بــودن ســطح مخاطــرات ایمنــی، تنــوع 
ــه در  ــروازی، باعــث شــده اســت ک ــا و فضاهــای پ مأموریت ه
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عصــر کنونــی، وضــع قوانیــن و مقــررات بــر سرتاســر چرخــه ی 
ــروری  ــری ض ــی(، ام ــا وارهای ــی ت ــا )از طراح ــر هواگرده عم
ــا چنیــن  تلقــی شــود. روشــن اســت کــه اســتمرار انطبــاق ب
ــق استانداردســازی حــوزه ی  ــا از طری ــی تنه ــن و مقررات قوانی
ــن رو پــس از  ــد. ازای ــدا می کن ــی پی ــت اجرای ــوردی ضمان هوان
تشــکیل ســازمان ملــل متحــد، کشــورهای فعــال در صنعــت 
ــیس  ــه تأس ــدام ب ــیکاگو، اق ــان ش ــاد پیم ــا انعق ــوردی ب هوان
ســازمان بین المللــی هوانــوردی غیرنظامــی)ICAO( 1  نمودنــد 

.]3[
ــا هــدف یکسان ســازی قوانیــن و مقــررات در  ــن ســازمان ب ای
چرخــه ی عمــر هواگردهــا )شــامل طراحــی، ســاخت، آمــوزش، 
نگهــداری و تعمیرات، عملیــات و وارهایی( ایجادشــده و تاکنون 
ــی،  ــن هوای ــراد، قوانی ــه اف ــل: گواهی نام ــه )از قبی 19 آیین نام
ــای  ــا، واحده ــوا و فض ــای ه ــی، چارت ه ــات مترولوژیک خدم
اندازه گیــری بــه کار رفتــه در عملیــات هوایــی و زمینــی، 
ــرواز  ــت پ ــی، صالحی ــای مل ــت هواپیماه ــذاری و ثب عالمت گ
هواپیمــا، امکانــات، ارتباطــات هوایــی، خدمات ترافیــک هوایی، 
جســتجو و نجــات، بررســی ســوانح هوایــی، قوانیــن فرودگاه ها، 
ــای  ــط و آالینده ه ــی، حفاظــت محی ــات هوای ــات اطالع خدم
ــی  ــل هوای ــوه ی حمل ونق ــت، نح ــا، امنی ــای هواپیم موتوره
ــن راســتا  ــت ایمنــی( در ای و کاالهــای پرخطــر، نظــام مدیری

تدویــن و منتشــر نمــوده اســت.
هــر کشــور عضــو ICAO، موظــف اســت بــا ایجــاد یــک نهــاد 

متولــی فعالیت هــای هوانــوردی در ســاختار حاکمیتــی خــود، 
نســبت بــه ســامان دهی فعالیت هــای یادشــده اقــدام نمــوده و 
بــا عمــل بــه مقــررات ICAO، الزامــات و مالحظــات بین المللی 
ــد  ــه ای مانن ــوردی منطق ــازمان های هوان ــد. س ــت نمای را رعای
ســازمان ایمنــی هوانــوردی اروپــا)EASA( 2، نیــز بــا ICAO در 
ایــن زمینــه تشــریک مســاعی دارنــد. بدیهــی اســت عملیــات 
ــروازی  ــای پ ــی، در فض ــای غیرنظام ــرای هواگرده ــروازی ب پ
ــات و  ــازی الزام ــا برآورده  س ــا ب ــی، تنه ــه ای و بین الملل منطق
ــود. در واقــع مأموریــت  مقــررات بین المللــی میســر خواهــد ب
اصلــی ســازمان های هوانوردی ملــی )مانند ســازمان هواپیمایی 
فــدرال آمریــکا)FAA( 3، ســازمان هواپیمایــی کشــوری روســیه 
)SCAA( 4 و ســازمان هواپیمایــی کشــوری جمهــوری اســالمی 

ایــران)CAO( 5( را می تــوان ایجــاد اطمینــان بــرای ذی نفعــان 
الزامــات و مقــررات ملــی و بین المللــی  از برآورده شــدن 
هوانــوردی بــا اســتفاده از تأییــد صالحیــت پــروازی هواگردهــا 
ــازمان های  ــای س ــر فعالیت ه ــی ب ــور عموم ــه به ط دانســت ک
طراحــی، ســازمان های تولیــد، ســازمان های نگهــداری و 
تعمیــرات و خطــوط هوایــی )بهره بــرداران( هواگردهــا، متمرکز 
ــه ای  ــی، منطق ــاط ســازمان های مل اســت. در شــکل )2(، ارتب
ــار  ــی اعتب ــت ردیاب ــازوکار قابلی ــوردی و س ــی هوان و بین الملل
ــی  ــطح بین الملل ــا س ــا ت ــروازی هواگرده ــت پ ــد صالحی تأیی

ــده اســت ]5[. ــش درآم ــه نمای به صــورت خالصــه ب

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

4. State civil Aviation Authority
5. Civil Aviation Organization

شکل 2: سازوکار تأیید صالحیت پروازی هواگردها در تراز ملی و بین المللی ]3[

)ICAO( سازمان بین المللی هوانوردی غیرنظامی

سازمان هواپیمایی فدرال آمریکا  
 ) FAA(

سازمان هواپیمایی کشوری جمهوری 
)CAO( اسالمی ایران

سازمان ایمنی هوانوردی اروپا
 ) EASA( 

سازمان هواپیمایی کشوری روسیه 
 ) SCAA(

سازمان تولیدمحصول

گواهی نامه سازمان طراحی گواهی نامه سازمان تولید  گواهی نامه محصول  گواهی نامه سازمان تعمیر و 
نگهداری 

گواهی نامه تایید صالحیت پروازی 
مداوم 

سازمان طراحی سازمان تعمیر و نگهداری سازمان بهره بردار
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در واقــع می تــوان گفــت فراینــد تأییــد صالحیــت پــروازی 
هواگردهــا عبــارت اســت از مجموعــه فعالیت هــای ارزیابــی 
انطبــاق کــه از مرحلــه ی طراحــی یــک هواگــرد شروع شــده 
و تــا پایــان چرخــه ی عمــر آن ادامــه یافتــه و از ایــن طریــق 
بــه حصــول اطمینــان از ایمنــی و عملکــرد مطلــوب هواگــرد 

در سرتاســر چرخــه عمــر آن کمــک می نمایــد.
بــرای  کشــوری  هواپیمایــی  ســازمان   به صورت کلــی، 
پوشــش مناســب در چرخــه ی اکتســاب هواگردهــا، در 
ــزی  ــای ممی ــروازی، فعالیت ه ــت پ ــد صالحی ــد تأیی فراین
ــر  ــرای ســازمان طراحــی ب ــه 1DOA )ب و صــدور گواهی نام
اســاس Part 21(، 2POA )بــرای ســازمان تولیــد بــر اســاس 
Part 21(، 3PMA )بــرای پذیــرش ســاخت قطعــات بــر 

Part ــاس ــوالت بر اس ــرای محص ــاس Part 21(، 4TC )ب اس
21(، 5MOA )بــرای ســازمان تعمیــر و نگهــداری بــر اســاس 

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

هواگردهــا بــر اســاس Part 21(، مرکــز آمــوزش )بــر اســاس 
ــز  ــاس part FCL(، مرک ــر اس ــرواز )ب ــه پ part 147(، خدم

عملیــات پــرواز )بــر اســاس part ops( و ... می پردازنــد. 
CS or همچنیــن آلودگــی موتــور و تهویــه ســوخت )براســاس
 )CS or FAR 36 ــاس ــا )براس ــروصدای هواپیم FAR 34( و س

به عنــوان مقــررات عمومــی بــرای هواگردهــا تلقــی می شــوند.   
برخــی از قوانیــن و مقرراتــی کــه ســازمان های بین المللــی 
هوانــوردی بــر اســاس آن هــا محصــوالت هوایــی را ارزیابــی 

می نماینــد در جــدول )1( ارائــه شــده اســت.

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

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

ULVLACS or 
FAR 22

CS or 
FAR 23

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

گالیدر موتوردار

جایروپلن 

پاراموتور

بالن های گازی

هواگرد فوق 
سبک

هواگرد تا وزن 
Kg 450

هواگرد تا وزن 
Kg 750

هواگرد سبک

هواپیمای سبک 
رده نرمال

هواپیمای 
چندمنظوره

هواپیمای 
آکروباتیک

هواپیمای ترابری 
سبک

بالگرد سبک

هواگرد 
سنگین

هواپیمای سنگین

بالگرد سنگین

موتور

ملخ

قوانین

محصوالت

جدول 1: مقررات بین المللی برای تأیید صالحیت پروازی هواگردها
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صالحیــت  تأییــد  فراینــد  طرح ریــزی   )3
دفاعــی هواگردهــای  پــروازی 

در سرتاســر دنیــا و در هــر ســطحی از استانداردســازی 
بین المللــی(،  و  منطقــه ای  ملــی،  )محلــی، 
اســتانداردها بــر ســه پایه علــم، فنــاوری و تجربــه 
ــن  ــه در چنی ــر واضــح اســت ک ــاده شــده اند. پ ــا نه بن
مختلــف  ســطوح  در  ســازگاری  بیشــینه  حالتــی 
تولیــد،  در  تســهیلگری  به منظــور  استانداردســازی 
به شــمار  ضــروری  امــری  بهره بــرداری،  و  تجــارت 
ــازی در  ــای استانداردس ــزی فراینده ــی رود. طرح ری م
حوزه هــای دفاعــی نیــز از ایــن قاعــده مســتثنا نبــوده 
پــروازی  صالحیــت  مقــررات  به عنوان مثــال  اســت. 
ــس دفاعــی  ــا )EMAR( 1 کــه توســط آژان نظامــی اروپ
زیــادی  بســیار  حــد  تــا  اســت،  تهیه شــده  اروپــا 

در تطابــق بــا مقــررات آژانــس ایمنــی هوانــوردی 
مقــررات  مثــال  به طــور  اســت.   2 )EASA( اروپــا 
 ،3 )BFD( اروپــا  نظامــی  پــروازی  صالحیــت  پایــه 
و  اســتفاده  روش هــای  عضــو،  کشــورهای  تعهــدات 
ــوردی  ــرد در هوان ــل کارب ــروری قاب ــای ض نیازمندی ه
ــوردی  ــس هوان ــه آژان ــررات پای ــد و مق ــان می کن را بی
اروپــا )BR( 4 )کــه اجــرای آن بــرای کشــورهای عضــو 
ــوق، مباحثــی از  ــوارد ف ــر م ــاری اســت(، عــالوه ب اجب
قبیــل مدیریــت ترافیــک هوایــی، مقــررات مربــوط 
ــرای  ــه ب ــدور گواهی نام ــز ص ــی و نی ــوط هوای ــه خط ب
ــررات  ــد. ســاختار مق ــن می کن ــروازی را تعیی ــه پ خدم
نمایــش   )4 ( و   )3 ( شــکل های  در  آژانــس  دو  ایــن 

ــت ]8-6[. ــده اس داده ش

EDA SB MODs

MAWA Forum

MAWA
Task Force 1
Framework
documents

MAWA
Task Force 2

EMAR Certification

MAWA
Task Force 3

EMAR Maintenance

MAWA
Task Force 4

Mil. certification
criteria

رویه صالحیت 
پرواز

چهارچوب پایه
EMAR 1 )تعاریف(

EMAD R بازشناسی
MAWA تابعی از
الزامات سازمان و 

NMAA پروسه های

صالحیت پرواز 
اولیه و پیوسته

تاییدیه طراحی و ساخت
گواهی نامه  نوع نظامی و 
تغییرات مربوط به آنها

گواهی نامه صالحیت پروازی

تداوم صالحیت 
پروازی

سازمان تعمیرات و 
نگهداری

 CAMO ،گواهی نامه
مسکن، امکانات، تجهیزات، 

مواد اطالعات، پرسنل
قوانین عملیاتی

آموزش و سازمان آموزش
کیفیت ...

تعریف سیستم های 
جدید هوایی

گواهی نامه پایه صالحیت پروازی

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

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

3. Basic Framework Document
4. Basic Regulation
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مقررات پایه
(EC( No 216/2008 

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

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

)AMC( لوازم قابل قبول برای اجابت
اسناد راهنمایی

کدهای صالحیت پرواز

 بخش M: تداوم صالحیت پرواز
بخش 145: تاییدیه سازمان های تعمیرات و نگهداری

بخش 66: تصدیق کارکنان
بخش 147: آموزش ملزومات سازمان ها

)EASA( شکل4: چارچوب مقررات آژانس ایمنی هوانوردی اروپا

علی رغــم شــباهت بســیار زیــاد قوانیــن و مقــررات 
وجــود  دراین بیــن  تفاوت هایــی   ،EASA و   EMAR

گواهی نامه هــای  تأییدیه هــا/  مثــال  به طــور  دارد. 
ــورهای  ــک از کش ــر ی ــط ه ــه توس EMAR ک ــی  نظام
ــا  ــایر اعض ــرش س ــورد پذی ــود، م ــادر می ش ــو ص عض
گواهی نامه هــای  تأییدیه هــا/  درحالی کــه  اســت 
هوانــوردی غیرنظامــی اروپــا تنهــا توســط EASA قابــل 
صــدور اســت. همان گونــه کــه مشــاهده می شــود، 
در  هواگردهــا  پــروازی  صالحیــت  تأییــد  فراینــد 
به طــور محسوســی در سرتاســر  بین المللــی،  ســطح 

چرخــه ی عمــر محصــول مؤثــر اســت. بــر همیــن 
دفاعــی  پــروازی  صالحیــت  تأییــد  فراینــد  مبنــا، 
عمــر  چرخــه ی  سرتاســر  در  اثربخشــی  به منظــور 
هواگردهــا، مطابــق ماتریــس نشــان داده شــده در 
اســت.  شــده  نظام منــد  و  2(، طرح ریــزی  ( جــدول 
فعالیت هــای  می شــود  مشــاهده  کــه  همان گونــه 
زمــان  از  هواگردهــا،  پــروازی  صالحیــت  تأییــد 
طراحــی بــا ممیــزی نظام هــای مدیریتــی شــروع و 
ــا  ــی انطبــاق محصــول ت ــی فرایندهــا و ارزیاب ــا ارزیاب ب

وارهایــی، ادامــه پیــدا می کنــد.
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4( جمع بندی و نتیجه گیری

اهمیــت ایمنــی و عملکــرد مطلوبیــت هواگردهــای دفاعــی 
و  اثربخشــی  افزایــش  به منظــور  در دکتریــن دفاعــی 
کارایــی عملیــات، ضــرورت استانداردســازی در ایــن 
ــا، در  ــن مبن ــر همی ــت. ب ــاخته اس ــف س ــوزه را مضاع ح
توســعه ی  زمینــه ی  در  قبلــی  پژوهش هــای  ادامــه ی 
ــی از  ــوان یک ــی به عن ــاق دفاع ــی انطب ــای ارزیاب فراینده
ارکان بنیادیــن استانداردســازی دفاعــی، فعالیت هــای 
ــی  ــطح مل ــا در س ــروازی هواگرده ــت پ ــد صالحی تأیی
ــت.  ــرار گرف ــکاش ق ــی و کن ــورد بررس ــی م و بین الملل
ــی  ــروازی مبن ــت پ ــد صالحی ــد تأیی ــه  ی فراین در ادام
ــاق دفاعــی، توســعه داده شــد.  ــی انطب ــر الگــوی ارزیاب ب
ــن  ــه در عی ــن اســت ک ــد پیشــنهادی در ای ــت فراین مزی

جدول 2: فعالیت های تأیید صالحیت پروازی در طول چرخه عمر هواگرد

بازرسی حین فرایندمجوز ساالنهممیزی تمدیدممیزی صدور

ممیزی نظام 
مدیریت )نهاد(

DOA تأییدیه سازمان طراحی  

POA تأییدیه سازمان تولید نمونه  

POA تأییدیه سازمان تولید انبوه  

MOA تأییدیه سازمان تعمیر و نگهداری  

part 147 گواهی نامه مرکز آموزش  

part FCL گواهی نامه خدمه پرواز  

part ops بر اساس استاندارد AOC گواهی نامه مرکز عملیات پرواز 

ارزیابی 
فرایندها

 ترخیص محصوالت تعمیراتی 

 ترخیص قطعات

 ارزیابی انطباق/ تطابق محصول

 ترخیص محصوالت

 مجوز پرواز

SMS نظام مدیریت ایمنی 

 شناسایی محصوالت، قطعات و مجموعه ها

 بررسی سوانح هوایی

ارزیابی انطباق 
محصول

 حفاظت محیط و آالینده های موتورهای هواپیما  

)CFA( گواهی نامه صالحیت پرواز 

)TSO( تأییدیه قطعات ایرانی 

  تأییدیه طراحی تعمیرات

 گواهی نامه سروصدا

)TC( گواهی نامه ی نوع 

 مشتقات گواهی نامه ی نوع

فعالیت  نوع ارزیابی انطباق

ــوی  ــب الگ ــی، در قال ــای بین الملل ــا فعالیت ه ــب ب تناس
ــاد(،  ــت )نه ــام مدیری ــازی )نظ ــه ای استانداردس ــه الی س
ــول  ــر محص ــه عم ــر چرخ ــول(، سرتاس ــد و محص فراین
فعالیت هــای  اثربخشــی  و  قــرار داده  تأثیــر  را تحــت 
ــد. ــن می نمای ــه تضمی ــن چرخ ــازی را در ای استانداردس
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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 فعالیت هــا در راســتای اجــرای قانــون و اســتانداردها باشــد

سردار سرلشکر بسیجی دکتر سید حسن فیروز آبادی:




