‹‹ بـخشنـامــه ››
 .1موضوع بخشنامه :تمديد اعتبار گواهيتامهها ،تاييديهها و مجوزهاي صادره ازطرف سازمان
 .2دفتر صادركننده :سازمان هواپيمايي كشوري
 .3شماره بخشنامه:
CIR 1200

1398/12/25

 .6شماره تماس فرد پاسخگو:

 .7تاريخ اجرا:

9-66078700

1398/12/20

 .9وضعيت بخشنامه هاي متاثر:

 .10شماره بخشنامههاي متاثر:
CIR 1801

جايگزين شد

 .5پيوست وضمائم:

 .4تاريخ صدور:

 .8قوانين مرجع مرتبط:

CAO IRI Rules and Regulations

 .11مقدمه و تاريخچه:

پس از شيوع ويروس كرونا ( )COVID 19موانع زيادي براي تردد و سفر و تجمع افراد ،از جمله دارندگان گواهينامهها ،تاييديهها و مجوزهاي
صادره ازطرف سازمان هواپيمايي كشوري پيش آمده است .همچنين براي رعايت دستورالعملهاي پزشکي صادره از طرف مقامات ذيصالح
بهداشت كشور و براي پيشگيري از زمينگير شدن دارندگان گواهينامهها در اثر بيماري ،و لزوم تداوم فعاليت شركتها و افراد با هدف تامين
قابليت جابجايي هوايي كشور ،سازمان هواپيمايي كشوري به اين نتيجه رسيده است كه اطمينان از صالحيت حرفهاي دارندگان گواهينامه ،
تاييديهها و مجوزهاي صادره به روشي جايگزين در اين مقطع صورت پذيرد .بر همين اساس ،الزامات مربوط به تمديد گواهينامه ها ،تاييديهها
و مجوزهاي صادره براي شركتها ،محصوالت و افراد شاغل در مراكز ارائه دهنده خدمات هوانوردي به شرح ذيل بند  14ابالغ مي گردد.
 .12هدف:

با توجه به محدوديتهاي بعمل آمده بواسطه انتشار و شيوع ويروس كرونا()COVID 19كليه شركتهاي هواپيمايي و بالگردي كه مطابق
مقررات و رويه هاي جاري سازمان داراي گواهيتامهها ،تاييديه ها و هر نوع مجوز خاصي كه صنعت حمل و نقل هوايي كشور به فعاليت آنها
وابسته است ،بدون به مخاطره افتادن وضعيت سالمتي اشخاص و كشور و با در نظر گرفتن اصول حرفهاي ايمني در تائيد صالحيت فردي،
محصولي و يا تاييد سازماني ،الزم است بصورت محدود و موقت اعتبار گواهينمه هاي آنها تمديد گردد تا بتوانند به فعاليت خود ادامه دهند.
 .13فهرست گيرندگان:

كليه ارائه دهندگان خدمات هوانوردي كه دارندگان گواهينامههاي حرفهاي سازمان هواپيمايي كشوري در آنها فعاليت ميكنند.
 .14مفاد بخشنامه:

 -1كليه گواهينامه هاي حرفه اي پرسنل هوانوردي صادره توسط سازمان از جمله خلبان ،مهندس پرواز ،ناوبر ،مراقبت پرواز ،پرسنل
نگهداري ،ديسپچر و مهماندار كه در مراكز ارائه دهنده خدمات هوانوردي فعاليت مي كنند و اعتبار گواهينامه آنها از تاريخ 1398/12/1
لغايت  1399/3/1منقضي مي گردند ،تا  1399/4/1و يا  3ماه از تاريخ انقضا ،هر كدام زودتر بود ،تمديد ميگردد.
تبصره  :1چك مهارتي گواهينامه خلباني ( )LPCو چك مهارتي بهره بردار ( )OPCخلبانان بهره برداران هوايي در صورت تاييد عملکرد
خلبان توسط ممتحن مورد تاييد سازمان در حين مسير ( )Rout Checkتمديد مي گردد.
تبصره  : 2گواهينامه هاي پزشکي و ارزيابي مهارت زبان انگليسي افرادي كه در اين بازه ارزيابي شده و مردود شدهاند ،مشمول اين
بخشنامه نمي شوند.
 -2آموزشهاي بازآموزي كروي پروازي ،پرسنل تعمير و نگهداري و ساير پرسنلي كه ملزم به گذراندن آموزشهاي بازآموزي هستند از جمله
 EWIS ،HF ،DG ،SEPT ،CRMكه از تاريخ  1398/12/1لغايت  1399/3/1منقضي ميگردند ،تا  1399/4/1و يا  3ماه از تاريخ انقضا،
هر كدام زودتر بود ،تمديد مي گردد.
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 -3گواهينامه هاي صالحيت پروازي ازجمله  RSL ،Noise ،C of A ،ARCو همچنين گواهينامههاي  amo ،CAMOو  AMOكه از
 1398/15/15لغايت  1399/02/31منقضي مي گردند تا  1399/3/31و يا  3ماه از تاريخ انقضا ،هر كدام زودتر بود ،تمديد مي گردد.
براي اين منظور اخذ تاييديه (اعم از ظهر نويسي ،نامه يا روش ديگر) سازمان الزامي است.
 -4گواهينامههاي  Operations Specification ،High Risk Authorization ،AOCو همچنين ،AeMC ،FS QC ،ATO
 AMTO ،CCTOو  ATCOكه اعتبار آنها از تاريخ  1398/12/15لغايت  1399/3/1منقضي مي گردند ،تا  1399/4/1و يا  3ماه از تاريخ
انقضا ،هر كدام زودتر بود ،تمديد مي گردد .براي اين منظور اخذ تاييديه ( اعم از ظهر نويسي ،نامه يا روش ديگر) توسط سازمان الزامي
است.
 -5گواهينامه هاي فرودگاهي و گواهينامه هاي(مجوز بهره برداري) هليدكها كه كه اعتبار آنها از تاريخ  1398/12/15لغايت 1399/3/1
منقضي مي گردند ،تا  1399/4/1و يا  3ماه از تاريخ انقضا ،هر كدام زودتر بود ،تمديد مي گردد .براي اين منظور اخذ تاييديه ( اعم از
ظهر نويسي ،نامه يا روش ديگر) توسط سازمان الزامي است.
 -6مجوز بهره برداري شركت هاي ارائه دهنده خدمات ترافيك هوايي در فرودگاه هاي كنترل نشده ،مخابرات هوانوردي ،مديريت بهره
برداري فرودگاه و مجوز بهره برداري شركت هاي ارائه دهنده خدمات فرودگاهي كه اعتبار آنها از تاريخ  1398/12/15لغايت 1399/3/1
منقضي مي گردند ،تا  1399/4/1و يا  3ماه از تاريخ انقضا ،هر كدام زودتر بود ،تمديد مي گردد .براي اين منظور اخذ تاييديه ( اعم از
ظهر نويسي ،نامه يا روش ديگر) توسط سازمان الزامي است.
 -7دفاتر خدمات مسافرت هوايي و خدمات بار هوايي كه اعتبار مجوز آنها از تاريخ  1398/12/15لغايت  1399/3/1منقضي مي گردند ،تا
 1399/4/1و يا  3ماه از تاريخ انقضا ،هر كدام زودتر بود ،تمديد ميگردد.
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