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 هدف (1

مطئاب  بئا المامئا      ،مسئئول  3سطح برای کارشناسان نامه  دریافت گواهی و صالحیت تاییدجهت ارائه راهنمایی الزم ، دستورالعملهدف از تدوین این 

  است. در صنعت هوانوردی کشور  EN 4179استاندارد 

 کاربرد  ( دامنه2

یک فرایند موقت خواهد بود و تا هنگام اخذ مجوز مراکم آموزشی مجاز ایئن امائان وجئود دارد کئه     مسئول،  3کارشناسان سطح  صالحیت تاییدفرایند 

 استفاده نماید.  مسئول  3کارشناسان سطح  صالحیت تاییداز این روند برای  صنعت هوانوردی کشور غیرمخربهای  هئیت ملی آزمون

  تعاریف  مفاهیم و( 3
   3( کارشناس سطح 3-1

 اند. شده 3نامه سطح  های غیرمخرب موف  به اخذ گواهی شود که از یای از مراجع معتبر در زمینه آزمون به کلیه نفراتی اطالق می

 مسئول  3( کارشناس سطح 3-2

کارکنان کئه بئر اسئاس اسئتاندارد      صالحیت تاییدمطاب  با الماما  دستورالعمل  سازمان/شرکت طرف قرارداد،از طرف که  ای است سهکارشناس سطح 

EN 4179 انتخاب و تفویض اختیار شده استوین گردیدهتد ، . 

هئای فنئی مئرتبا بئا تسئهیال ، تجهیئما  و کارکنئان         تلیه مسئولیعبار  است از کمسئول  3کارشناس سطح  یها اهم وظایف و مسئولیت (3-2-1

 های غیرمخرب سازمان/شرکت طرف قرارداد شامل: آزمون

 سازمان/شرکت طرف قرارداد، صالحیت تاییدمطاب  با الماما  دستورالعمل  کارکنان صالحیت تایید، برگماری امتحان و آموزش (3-2-1-1

 مطاب  با قوانین، مقررا  و الماما  استانداردهای مرتبا، رمخربغیانتخاب روش و تانیک انجام آزمون  (3-2-1-2

 کارکنان سازمان/شرکت طرف قرارداد، صالحیت تاییدهای غیرمخرب و  های اجرای آزمون دستورالعمل تاییدتدوین، ویرایش و  (3-2-1-3

 مورد استفاده سازمان/شرکت طرف قرارداد، غیرمخربهای  اطمینان از کفایت، سالمت و دقت تجهیما  آزمون (3-2-1-4

 اطمینان از صالحیت تامین کنندگان و پیمانااران طرف قرارداد سازمان/شرکت طرف قرارداد، (3-2-1-5

  ها مسئولیت( 4

 )دبیر هیئت( است.  دبیر کمیته/ریاست شوراتدوین و ویرایش این دستورالعمل به عهده مسئولیت 

 .است غیرمخربهای  ین دستورالعمل به عهده کلیه اعضای هیئت ملی آزمونمسئولیت نظار  بر اجرای ا

 کار  ( روش5

 غیرمخئرب هئای   سازمان هواپیمایی کشوری به انجمن آزمون 23/11/1400مورخه  51545نامه شماره  با نظر به ایناه تشایل این هئیت مطاب  (5-1

فعالیت دارند، بئا تامیئل فئرم عضئویت      غیرمخربهای  کشور که در زمینه آزمون هوانوردیایران سپرده شده است، الزم است کلیه کارفرمایان صنعت 

 ایران شوند.  غیرمخربهای  آزمونعلمی حقوقی، عضو انجمن 

فرایند  د،شو کارکنان کارفرما انجام می صالحیت تاییدمسئول بر اساس الماما  دستورالعمل  3کارشناس سطح  صالحیت تاییداز آنجائیاه فرایند  (5-2

هئیئت ملئی    تاییئد بئه  پیشتر کارفرما کارکنان  صالحیت تاییدمسئول هنگامی قابل اجرا خواهد بود که دستورالعمل  3کارشناس سطح  صالحیت تایید

 هوانوردی کشور رسیده باشد.صنعت  غیرمخربهای  آزمون

کارشئناس   صئالحیت  تاییددرخواست الزم است پیش از درخواست و تامیل فرم مسئول  3سطح کارشناس  صالحیت تاییدهر یک از متقاضیان  (3-5

 با مطالعه دقی  این سند از کسب صالحیت الزم خود و تهیه مدارک و سواب  مورد نیاز اطمینان حاصل نماید. AB/F/04به شماره  مسئول 3سطح 

 شرکت نمایند.   صالحیت تاییددر این فرایند نباید  3رشناسان سطح سئول است و دیگر کام 3این دستورالعمل تنها مختص کارشناسان سطح  (4-5
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یا نماینده وی الزم است از  کارفرما ومدیریت ارشد  AB/F/04مسئول به شماره  3کارشناس سطح  صالحیت تاییدپس از تامیل فرم درخواست  (5-5

 را مهر و امضاء نماید.   نصحت مدارک و سواب  مدارک اطمینان حاصل نموده و آ

نیم الزم است پس از کنتئرل و   AB/F/04مسئول به شماره  3کارشناس سطح  صالحیت تاییدفرم درخواست کلیه مدارک مندرج در صفحه دوم  (5-6

ایئران   غیرمخئرب هئای   ضمیمه درخواست گردیده و به همراه یک نامه به صور  کتبی یا الاترونیای به دبیرخانه انجمن آزمئون  ،اطمینان از صحت آن

 د. ارسال شو

صئنعت   غیرمخئرب هئای   را در اختیار دبیر هئیئت ملئی آزمئون    آن ،و مدارک پیوست AB/F/04دبیرخانه انجمن پس از دریافت نامه، فرم شماره  (5-7

مطئاب  بئا   اقدام به بررسی درخواسئت  را تشایل داده و  ارزیابیکمیته  ، اعضایطرفی نیم پس از اطمینان از بی هیئتدهد. دبیر  ایران قرار می هوانوردی

مطئاب  بئا ایئن دسئتورالعمل      ،نمایند. در صورتی کئه متقاضئی از حئداقل المامئا  الزم     می مسئول 3کارشناس سطح  نامه یگواه یابیارز ییروش اجرا

 گردد.   برای وی صادر می سال 2 مد  به 3 سطح کارشناس نامه یگواهبرخوردار باشد، 

 تامیل و ارسال نموده است. را  AB/F/04خواهد بود که فرم شماره  کارفرمایینامه صادره به نام  گواهی( 5-8

تنها مخئتص  شود،  انجام می کارفرماکارکنان  صالحیت تاییدمسئول از آنجائیاه بر اساس دستورالعمل  3کارشناس سطح  صالحیت تاییدفرایند  ( 5-9

بئه تفایئک هئر    بایئد  در دو یا چند سازمان فعالیت داشته باشد، ایئن فراینئد   مسئول  3و در صورتی که یک کارشناس سطح  خواهد بود کارفرمابه آن 

 را شود. به صور  مجما اج کارفرما

 صدور گواهی نامه( 5-10

 2 حداکثر نامه یگواه نیا اعتبارصادر خواهد شد.  کارفرما صالحیت تاییدمطاب  با الماما  دستورالعمل مسئول  3سطح  کارشناس نامه صالحیت گواهی

 .بود خواهد سال

 ابطال گواهی نامه( 5-11

 :مطاب  با این سند صادر شده است، باطل خواهد شد ای که نامه سطح سه در صور  بروز هریک از موارد زیر گواهی

 ،کارفرمابا مسئول  3کارشناس سطح  قطع همااریاتمام قرارداد همااری یا  (5-11-1

 ، مسئول 3توسا کارشناس سطح  منشور اخالقی نقضاثبا   (5-11-2

ت مطاب  با روش اجرایی شاایت و رسئیدگی مجئدد بئه    اخالقی به عهده هیئت ملی است، این هیئت موظف استوجه: مرجع رسیدگی به نقض منشور 

 به این موضوع رسیدگی نماید. QA/P/02شماره 

 ماه متوالی، 6 بیش از به مد مسئول  3عدم فعالیت به عنوان کارشناس سطح  (5-11-3

 مسئول، 3نامه سطح  انقضای تاریخ اعتبار گواهی (5-11-4

 تعلیق گواهی نامه( 5-12

 تعلی  خواهد شد: ،این سند صادر شده است الماما  مطاب  باکه  مسئول 3نامه کارشناس سطح  از موارد زیر گواهیدر صور  بروز هر یک 

 منشور اخالقی باشد. نقضکه بیانگر  3دریافت و ثبت شاایت از کارشناس سطح  (5-12-1

 مسئول 3تجدید گواهی نامه سطح ( 5-13

 الماما  مشروحه زیر قابل تجدید خواهد بود:مسئول مطاب  با  3های سطح  نامه گواهی

 ااری با کارفرما.تمدید قرارداد هم (5-13-1

سئال مجئاز بئه درخواسئت مجئدد جهئت        3کارشناسانی که نقض منشور اخالقی توسا آنها برای هئیت ملی اثبا  گردیده است حداقل تئا   (5-13-2

 .ارزیابی مجدد صالحیت نخواهند بود

ماما  این سئند مجئدد ارزیئابی    اند باید مطاب  با ال مسئول فعالیت نداشته 3ماه به عنوان کارشناس سطح  6به مد  بیش از  کارشناسانی که (5-13-3

 شوند.
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 تمدید گواهی نامه( 5-14

 مسئول به اثبا  نگردد.   3تمدید گواهی تعلی  شده هنگامی صور  خواهد گرفت که شاایت دریافت شده از کارشناس سطح 

 ( اسناد و مدارک 6

 AB/F/04 مسئول 3کارشناس سطح  صالحیت تاییدفرم درخواست 

 


