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 چکیده
هوانوردی صنعت سریع پیشرفت و هواپیماییگسترش ایمنی رعایت بدون

ایمنیهواپیمایکیازموضوعاتمهمامورهوانوردیبوده،امریامکانپذیرنمی باشد.
درنوردیدهو فراملیاستوخطرهایناشیازعدمرعایتآنمرزهایجغرافیاییرا

می متاثر را کشورها نمیسایر کشوری هیچ و دیگرسازد با همکاری بدون تواند،
ادرجهتتثبیتایمنیهواپیماییگامبردارد.کشوره

پیشرفتصنعتهواپیماییدرتمامکشورهایکساننبودهوعدمرعایتمقرراتو
سوانحهواییاستانداردهایبین حوادثو به منجر طرفبرخیازکشورها المللیاز

اییواجرایازآنجاییکهمتولیاصلیایمنیهواپیم.گرددمتعددیدراکثرنقاطدنیامی
اینسازمانبایدنهایت ایرانسازمانهواپیماییکشوریاست، مقرراتموصوفدر
سعیوتالشخودرادرانجاموظایفمحولهبکاربندد.دراینمقالهنقشاینسازمان

توصیه اساس بینبر استانداردهای و تامینها در داخلی مقررات و قوانین و المللی
زحفظایمنیهوانوردیموردبررسیقرارگرفتهاست.سالمتپروازهاونی


آموزش هواپیمایی سازمانکلیدی: واژگان انسانی، نیروی بهسازی و کشوری،

ها،نظارتوکنترلفرودگاه ها،مجوزهاوصدورگواهینامه
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 مقدمه
بطوریکهبردند،بردارانبهضرورتایمنیهواپیماییپیازبدوپروازانسانباهواپیما،بهره

وحشتناکمحسوبمی یکتراژدی عموم برای هوایی اینسانحه از رسانهشود، بهرو ها

اییاریلیرخهایحملونقلمانندجادهسانحههوایینسبتبهسوانحیکهدرسایرروش

توجهبیشتریمیمی جامعهجهانیدچارنمایندوزمانیکهسانحههواییرخمیدهد، دهد،

شود.ایمنیهواییباپیشگیریازسوانحهواییمالزمتدارد،بنابرایندیدیمیزدگیشبهت

هواپیمایی،ایمنیهرقدرازآمارسوانحهواییکاستهشده،نشاندهندهارتقایایمنیاست.

ومالیخسارتورودازونمودهجلوگیریهواییسانحهبروزازکهاستشرایطیایجاد

المللییکنواختدرزمینهایمنیبههمینخاطرتدوینمقرراتبیننماید.میپیشگیریجانی

اینرابطه در و امریضروریبوده نقلهواییبرایکشورها نیزصنعتحملو و هواپیما

هوایی سوانح و حوادث بروز از آنها رعایت با کشورها تا است شده تدوین مقرراتی

جلوگیرییاازشدتآنبکاهند.

هواپیما دستورالعملسازمان و مقررات تنظیم متولی بعنوان کشوری صنعتیی های

هایهوانوردیونظارتبرحسناجرایآنهامطابقباقوانین،هماهنگبااستانداردهاوتوصیه

المللیهواپیماییکشوری)ایکائو(ضمنحفظایمنی،زمینهارتقایآنرابرعهدهسازمانبین

دارد.

اینوینمدیریتایمنیونیزرهنمودهایارائهشدهازسویایکائوهایمنیبراساسسیستم

اینسازمانبر محققخواهدشد.جهتحصولاطمینانازدستیابیبهباالترینسطحایمنی،

9المللیدرزمینهحفظایمنیهوایی،وظایفمتعددیاساسقوانینومقرراتوالزاماتبین

واردزیراشارهکرد:توانبهمداردکهازجملهآنهامی

شرکت- بر نظارت پرواز، استاندارد وتدوین صالحیت تایید نظر از هواپیمایی های

هاوهمچنینتدوینوتنظیممقرراترعایتنکاتواستانداردهایایمنیوصدورگواهینامه

توصیه استانداردها، راستای در ملی مقررات و استانداردها تدوین همچنین و مربوطه وها

هایایکائو؛رویه
                                                                                                                                                                                                     

9 . کشوری، هواپیمایی سازمان آدرس:سامانهسایت به مقررات، و مراجعه.https://www.cao.irقوانین تاریخ
91/91/19.
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هایمربوطبهکنترلفضایکشوروصدوراجازهتنظیموتدوینمقرراتودستورالعمل-

ها؛پروازوجلوگیریازآنونظارتبرواحدهایمراقبتپروازفرودگاه

نشانیوآموزشیپرسنلوهایموردنیازدرامورایمنیزمینی،آتشصدوردستورالعمل-

اجرایآن؛نظارتبرحسن

ریزیدرزمینهآموزشوتربیتپرسنلمتخصصهواپیماییبرایسیاستگذاریوبرنامه-

کلیهموسساتهواپیمایی؛

9برعهدهدارد. بررسیواظهارنظررسمیدررابطهباحوادثوسوانحهواییدرکشور-

درخصوصایمنی هواپیمایکیازاسنادمهمیکهوظیفهسازمانهواپیماییکشوریرا

ضمیمهآن91مشخصکردهکنوانسیونشیکاگواست.عالوهبرخودکنوانسیون،دربرخیاز

واستانداردهاتدوینشیکاگو،کنوانسیون99مادهاساسبربهایمنیهواپیمااشارهشدهاست.

یکشورهواپیماییالمللیبینسازمانبعهدههوانوردیایمنیبارابطهدرالمللیبینمقررات

وهماهنگیبرایراخودتالشحداکثراستشدهخواستهعضوکشورهایازوشدهگذاشته

خطوطکارکنان،هواپیما،بهمربوطتشکیالتوهانامهآیینموازین،مقررات،کردنیکسان

هوانوردیکارپیشرفتوتسهیلموجبکهاموریکلیهدرکمکیهایسرویسوهوایی

2ببندند.کاربهاست،

9برخیازضمایمکنوانسیونارتباطمستقیمباایمنیهواپیمادارندکهعبارتنداز:ضمیمه

کهبه8،ضمیمه4مربوطبهعملیاتهواپیما6،ضمیمه9مربوطبهگواهینامهکارکنانهواپیما

مربوطبهحملو98وضمیمه6هادررابطهبافرودگاه94،ضمیمه1صالحیتوقابلیتپرواز

استکه9ایمنکاالهایخطرناکازطریقهوایینقل خواسته اعضا کنوانسیوناز هستند.

شرایطوقابلیت استانداردها، عملیاتپروازیوهواپیماها، داشتهکادرپروازی، هایالزمرا

مقرراتبین با تطابق منظور به و دهند.باشند توسعه را مقرراتملیخود قوانینو المللی،
                                                                                                                                                                                                     

 .همانشرحوظایفسازمان.9

)تهران:انتشاراتبررسیکنوانسیونشیکاگووضمایمآن-المللهواییایبرحقوقبینمقدمهنوادهتوپچی،.حسین2
 .96(ص9919خرسندی،

3. Personnel Licensing. 
4. Operation of Aircraft. 
5. Airworthiness of Aircraft. 
6. Aeroderoms. 
7. The Safe Transport of Dangerous Goods by Air. 
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ا است بینبدیهی استانداردهای و موازین و مقررات رعایتگر کشوری وسیله به المللی

نخواهند مزبور پذیرشهواپیماهایکشور الزامیبه اینصورتکشورهایدیگر در نگردد،

.داشت

مبنایاست،شدهاعالمشیکاگوکنوانسیونضمایمدرکهاستانداردهاییوشرایط

ًایرانولتدباشند.میایراندرهوانوردیایمنی هایکنوانسیونتمامیدرتقریبا

براینیزرامناسبیداخلیقوانیننیاز،فراخوربهآنکهضمنگردیده،عضوهوانوردی

اجازهقانونتوان،میجملهازکهاسترسانیدهتصویببههواپیماایمنیحفظ

ونقان،99169مصوبشیکاگوکنوانسیونبهمربوطقواعدوفنیمقرراتتصویب

پروازنامهآیین،99192ایرانهواپیماییهایشرکتمسئولیتحدودتعیین

مصوبهواپیماثبتنامهآیین،99499مصوبایراندرخارجیکشوریهواپیماهای

پروازالمللیبیناستانداردمقرراتنامهآیین،99994مصوبآناصالحیو9949

سبکفوقپرندهوسایلاماندهیسومدیریتنامهآیینو99641مصوبهواپیما

برد.نامرا99866مصوبغیرنظامی

وداخلیوالمللیبینازاعمهواییایمنیمقرراتتبیینضمنمقالهایندر

کشوری،هواپیماییسازمانسویازصادرههاینامهشیوهوهانامهتوصیههمچنین

حفظبمنظورهواپیمایی،هایفعالیتبرنظارتوکنترلهدایت،درسازمانایننقش

پایاندر گیرند.میقراربررسیموردپروازهاسالمتوهواییایمنیتامینو

                                                                                                                                                                                                     

قانوناجازهتصویبمقرراتفنیوقواعدمربوطبهکنوانسیونهواپیماییکشوریبین9 المللی)کنوانسیونشیکاگو(،.
.99/96/9916،روزنامهرسمی:99163438مصوب بهپیشنهادسازمانهواپیمهیأتوزیرانمی-مادهواحده اییتواندبنا

هاوجداولوقواعدومقرراتفنیواصالحیههاوتصمیماتوهاوقطعنامهنامهکشوریوتأییدوزارتامورخارجه،توصیه
(راکهاز9144شیکاگوکنوانسیونالمللی)الحاقاتوضمائمواستانداردهایموضوعکنوانسیونهاهواپیماییکشوریبین

شود،درهایتابعووابستهبهآنپذیرفتهشدهویامیایکائو(ویادستگاهیماییکشوری)المللیهواپطرفآنسازمانبین
مغایربااصولکلیکنوانسیوننباشدتصویبواقداموبرایاجرایآنهامعمولدارد.صورتیکه

2 اسال سامانه ایران، هواپیمایی هایشرکت مسئولیت حدود تعیین قانون. مجلسشورای  مراجعه تاریخ می،قوانین

8/1/9919، .https://www.rc.majlis.ir
 .92/99/9949نامهپروازهواپیماهایکشوریخارجیدرایران،رونامهرسمی:آیین.9
.91/99/9999نامهثبتهواپیماواصالحیآن،روزنامهرسمی:آیین.4
 .99/99/9964امهرسمی:المللیپروازهواپیما،روزنمقرراتاستانداردبیننامهآیین.1
 99/91/9986نامهمدیریتوساماندهیوسایلپرندهفوقسبکغیرنظامی،روزنامهرسمی:آیین.6
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شود.میبررسیهواپیماییسازمانهایضعف


 1. آموزش نیروی انسانی و صدورگواهینامه کارکنان هواپیما1

قرار استفاده مورد توسطنیرویانسانیبکارگیریو استکه وسیله ومیهواپیما گیرد

آید،بازاینکارکنانهستندکهحتیزمانیکههواپیماخودکاروبدونسرنشینبهپروازدرمی

بهپروازدرمی را ازنظرایمنیچندتفاوتاساسیباهواپیما کارکنانپروازیبویژه آورند.

درکشورهایم کار اشتغالبه شرایطکاریمتغیر، ازجمله، ختلفوسایرکارکناندارند،

توسط مواقع، بعضی در و شده ساخته متعدد کشورهای توسط که وسایلی از استفاده

شوند.کشورهایدیگرینظارتوکنترلوهدایتمی

اند.کارکنانپروازیوبندیشدهکارکنانهواپیماییبهدودستهمشخصومتمایزتقسیم

ازکارکنانیهس کارکنانپروازیآندسته ابتدایکارکنانزمینی. تندکهمسئولیتآناناز

یابد.اینگونهکارکنانبهدوردهتقسیمشروعفعالیتپروازیآغازودرانتهایپروازخاتمهمی

وردهدیگرنیز4وناوبر9،مهندسپرواز2شوند،ردهنخستکارکنانتخصصی،مثلخلبانمی

وکادرهوایی.کارکنانزمینینیزبهبهامورپشتیبانیوخدماتیاشتغالدارند.مانند،مهماندار

کارکنانتخصصیکهبایدشرایطتجربیوتخصصی-شوندکهشامل:الفسهردهتقسیممی

مانندتکنسین داشتهباشند. روسایالزمرا بازرسینفنی، دیسپچرها، هایتعمیرونگهداری،

صصیهوانوردیمثلکارکنانتخ-کارکنانامورپشتیبانیوخدماتی،پ-بازرسفنی،ب

1کنترلرمراقبتپرواز.

گرفتن نظر در با را هواپیمایی کارکنان مجوز صدور به مربوط استانداردهای ایکائو

آوردهرویه بوجود برایکشورها اینزمینه واحدیدر رویه تدوینو هایمختلفتنظیم،

آنضوابطومقرراتیراایجادودر6کنوانسیون9است.بدینمنظور،شورایایکائوضمیمه

دریافت برای که را ضوابطی نیز و مهارت و تجربه آموزش، اشخاص، انتخاب جهت را
                                                                                                                                                                                                     
1. Personnel Licensing. 
2. Pilot. 
3. Flight Engineer. 
4. Navigator. 

 . 948-949 صص (9988گستر، قلم تهران: (هواپیمایی مقررات .احمدمظفری،1
6. Annex 1: Personnel Licensing; 10th edn-2005-including Amendments 1-167. 
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از و گردآوری را است ضروری فنی پرسنل و پرواز مراقبت کنترل خلبان، گواهینامه

هایمربوطبهآنرارعایتوقوانینوکشورهایعضوخواستهاستکهاستانداردهاوتوصیه

 توصیهمقررات و استانداردها رابطه، این در دهند. تطبیق آن با را خود اخذداخلی های

پرواز خدمه کتاب2کنترلمراقبتپرواز9گواهینامه پرسنلنگهداریفنیو هایآموزشو

جهتراهنماییکارکنانهواپیماییکشورهاتوسطشورایایکائوتهیهوتدوینودراختیار

اینضمیمهاستانداردهایپزشکیدرانتخابخلبان،مهندسپرواز9آنهاقراردادهشدهاست.

ضوابط جزء را افراد این پیاپی معایناتپزشکی و تعیین را مراقبتپرواز کننده کنترل و

ضروریقراردادهاست.

آیین ایران در راستا، این گواهینامهدر اجرایی ونامه هواپیمایی فنی متخصصان های

به99/92/12بهتعلیموتربیتمتخصصانهواپیمایی)غیرنظامی(درتاریخهایمربوطموسسه

وبموجبآن،سازمانهواپیماییکشوریتنهامرجعصدور،4تصویبهیاتوزیرانرسیده

هایمتخصصانفنینامهلغو،تمدید،اعتبار،ایجادورفعمحدودیت،تعلیقورفعتعلیقگواهی

1هواپیمایی)غیرنظامی(است.

 با رابطه در غیرنظامی،همچنین سبک فوق پرنده تاریخوسایل در وزیران هیات

 تصویب رامدیریتوساماندهیوسایلپرندهفوقسبکغیرنظامی نامه،آیین99/91/9986

نامهاینآیین9پرندهموضوعمادههرکسبخواهدهرنوعوسیلهبهموجبآن،6.نمودهاست

ب بهپروازدرآورد، ازسازمانهواپیماییرا فعالیترا ایدگواهینامهپروازمعتبرومتناسببا

توانندتاششماههایپروازمعتبرخارجینیزمیدارندگانگواهینامه9کشوریدریافتنماید.

پسازورودبهایرانباآنگواهینامهپروازنمایندودرصورتتمایلبهادامهپروازدرایران،

                                                                                                                                                                                                     

 خلبان،ناوبر،مهندسپرواز..9

 برجکنترل،تقربپرواز،مرکزکنترلورادار..2

3. ICAO Training Manual; Doc. 7192; Manual of Procedures for Establishment and 
Manegement of a State, Personnel Licensing System, Doc. 9379; Human Factors 
Training Manual, Doc, 9683. 

هایمربوطبهتعلیموتربیتمتخصصانهواپیماییهایمتخصصانفنیهواپیماییوموسسهنامهاجراییگواهینامهآیین.4
.99/92/9912)غیرنظامی(،روزنامهرسمی:

.2.همان،مادهماده1
.99/91/9986روزنامهرسمی:یتوساماندهیوسایلپرندهفوقسبکغیرنظامی،مدیر نامه.آیین6
 .96.همان،ماده9
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 از قبل بهباید را خود پرواز گواهینامه سازمان، به مراجعه با مذکور، مدت شدن سپری

9گواهینامهپروازایرانیتبدیلنماید.

برایپرنده هواپیماییکشوریاخیراً پهپادهایغیرنظامیزیرسازمان هایفوقسبکو

699 براساسماده که نیزدستورالعملیتصویبنموده گذراندندوره2کیلوگرم هایآن،

 جهت مجوز اخذ و معتبر مراکز از یکی در پهپاد با پرواز موضوعفعالیتآموزشی های

درصورتعدمرعایتمقرراتمذکور،2ازسازمانهواپیماییکشوریالزامیاست.نامهآیین

نیرویانتظامیبامعرفیسازمانازفعالیتآنانممانعتبهعملآوردهومتخلفانرابهمحاکم

نمودهدادگستری 9معرفی ماده با متخلفمطابق با کشوری96و هواپیمایی رفتار4قانون

1خواهدشد.

قراردارد دولت بدنة در پرسنل و اداره لحاظ از کشوری هواپیمایی سازمان آنجاییکه ازاما

کارآمد،موجب و ماهر متخصص انسانی نیروی حفظ و جذب در سازمان مالی استقالل وعدم

زمانکاراییالزمرانداشتهباشد.گردیدهکهسا

 
6.تعیین وضعیت هواپیما2

  

 1. ثبت و تابعیت هواپیما1-2

 ماده آیین9بموجب مصوب کشوری، هواپیمایی تابعیت و ثبت و24/99/9949نامه

 مورخ آن، بعدی مالکیا1/99/9999اصالحیه طرف از هواپیما ثبت تقاضای هرگونه ،

                                                                                                                                                                                                     

.24.همان،ماده9
2 شیوه. بدونسرنشینکنترلازراهدور1992نامهشماره دستورالعملعملیاتیوسایلپرنده سایتسازمانهواپیمایی.،

ومقررات.قوانینسامانه،https://www.cao.ir،کشوری
 .99/91/9986نامهمدیریتوساماندهیوسایلپرندهفوقسبکغیرنظامی،روزنامهرسمی:آیین69ماده.9
توانددرمواردتخلف)سازمانهواپیماییکشوریمی21/91/9928قانونهواپیماییکشوری،روزنامهرسمی:96ماده.4

گواهینامهمتخلفرانامهیاگونهاجازهنصرفنظرازتعقیباتجزاییهرهایاجراییآنامهازمقرراتاینقانونوآیین
صورتیکهسازدوهمچنینپروازهواپیمایمتخلفرادرلغویاموقتاًتوقیفنمودهیااختیاراتمندرجهدرآنرامحدود

ایاموالاعمازمنقولیاغیرمحتملخطربرایسرنشینانهواپیمایااشخاصیاحیواناترویزمینیاحدوثخسارتیبر
ممنوعسازد(.منقولباشد،

1 . هایمربوطبهتعلیموتربیتمتخصصانهایمتخصصانفنیهواپیماییوموسسهنامهاجراییگواهینامهآیین41ماده
 .99/92/9912هواپیماییغیرنظامی،روزنامهرسمی:

6. Airplane Identity. 
7. Registration and Aircraft Nationality. 
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اوبهسازمانهواپی بررسیوتطبیقشرایطثبتنماینده ماییکشوریارائهوسازمانپساز

هواپیماها، دفتر ثبتدر ضمن صورتاحراز، در مقرراتهواپیمایی، و قوانین در مندرج

دراینراستا،قانونهواپیماییکشوریبمنظور9گواهینامهثبتوتابعیتراصادرمینماید.

استفادهازعالئمت جرمتلقیومجازاتنعییننمودهحفظایمنیهواپیما، قلبیدرهواپیمارا

هرکسیعالماًهواپیماییراکهفاقدثبتوتابعیتبودهیادارایعالئمثبتوتابعیت2است.

بدونحقعالمتتابعیتایرانبررویآننصبشدهدرخارجاز برندویا مجعولباشد،

9قانونخواهدبود.بینیشدهدرایرانبراند،مشمولمجازاتپیش

مدیریتوساماندهیوسایلپرندهفوقسبک نامهآیین99/91/9986همچنیندرتاریخ

کلیهوسایلپرندةفوقسبکغیرنظامیکهحداکثربموجبآنو4شده تصویب راغیرنظامی

ازششصدکیلوگرمتجاوزنکندازقبیل:وسایلپرندهموتورداریا وزنهنگامبرخاستنآنها

بدونسرنشینمانندهواپیماوهلیبد کوپترفوقسبک،ونموتور،یکنفرهیادونفرهویا

پاراموتور، کایتموتوردار، فوقسبک، وپتر وجایرو چتر پاراموتور، پاراگالیدر، کایت،

نمایدراشاملهواپیمایمدلونظایرآنکهدرفضایهواییجمهوریاسالمیایرانپروازمی

هابایدآنرادرسازمانهواپیماییکشوریبهثبترسانیدهودارندهایننوعپرندهشودومی

نامهرادریافتنماید.وسیلهعالمتثبتوتابعیتایرانیونیزمجوزفعالیتموضوعاینآیین

توانددرپرندهباعالمتثبتوتابعیتخارجینیزفقطبااجازهسازمانهواپیماییکشوریمی

درغیراینصورتنیرویانتظامیبامعرفی1هواییجمهوریاسالمیایرانپروازنماید.فضای

وبامتخلفمطابق6سازمانازفعالیتآنانممانعتومتخلفانرابهمحاکمدادگستریمعرفی

9(قانونهواپیماییکشوریرفتارخواهدشد.96باماده)

پرنده برای غسازمان پهبادهای و سبک فوق های زیر نیز699یرنظامی کیلوگرم

بایدنسبت9/8/9919دستورالعملیتصویبنمودهوبراساسآن،مصرفکنندگانازتاریخ
                                                                                                                                                                                                     

.91/99/9999رسمی: روزنامه آن، اصالحی و هواپیما ثبت نامهآیین.9
.29قانونهواپیماییکشوری،ماده.2
.21و24همان،مواد.9
.99/91/9986روزنامهرسمی:مدیریتوساماندهیوسایلپرندهفوقسبکغیرنظامی، نامه.آیین4
.9.همان،ماده1
.69.همان،ماده6
 .41.همان،ماده9
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9بهثبتپهپادهادرسامانهسازمانهواپیماییکشوریاقدامنمایند.


 2. عملیات هواپیما2-2

المللیونیزبمنظوریبیندررابطهباسطحبازدهیوایمنیهواپیمادرپروازها،بویژهپروازها

استانداردهایی6ارتقاوانطباقباصنعتپیشرفتههوانوردی،کنوانسیونشیکاگودرضمیمهشماره

تواننددرداخلآنهاراتصویبواجرانمایند.کشورهامی9راتبییننمودهاست.

بین نقل و حمل از: عبارتند قسمتاستکه سه حاوی تجاریضمیمه 4هواپیما-المللی

المللی.هدفازدرپروازهایبین6وعملیاتهلیکوپترها1المللیهواپیماهوانوردیعمومیبین

استانداردهایمذکوراینستکهایمنیهوانوردیازطریقرعایتمعیارهایالزمبرایعملیات

جامهواییتضمینگردد.دراینضمیمه،مواردیازجملهتجهیزاتپرواز،نظارتبرحسنان

محدودیت فرودگاهپرواز، وضعیتهایپروازیدر شرایطجوی، ضوابطها، هایاضطراری،

محدودیت شب، در کمکپرواز پرواز، عملیاتی هواپیما،های داخل در نیاز مورد اولیه های

پروازمی خلبانوخدمه پروازدرمواقعاضطراریومدتزمانیکه توانندبهوظایفخدمه

باشند،ذکرشدهاست.اقداماتمربوطبهپروازبااستفادهازآالتدقیقپروازی،فعالیتمشغول

چراغ تحدیدزمانیبرایانجامضبطاطالعاتپروازیوصدایکابینهواپیما، هایناوبری،

وظایفکادرپروازی،مقرراتواستانداردهایمربوطبههلیکوپترهاومانندآنهاکهبرایایمنی

 عدم و حوادثمیضروری و سوانح موجببروز گردیدهرعایتآنها ذکر در9اند.شوند،

بینیشدهدراینضمیمهصورتیکهاستانداردملیکشورهادرسطحباالتریازاستانداردهایپیش

باشد،بااینشرطکهکشورمربوطهایمنیهوانوردیراتضمیننماید،دراینصورتاشکالیاز

8دآمد.نظرایکائوبوجودنخواه
 

                                                                                                                                                                                                     

 سازمانهواپیمایی سایت دور، راه از کنترلسرنشین بدون پرنده وسایل عملیاتی دستورالعمل ،9002 شماره نامهشیوه.9

  .15/09/97 مراجعه تاریخ مقررات، و قوانین سامانه ،.https://www.cao.ir کشوری
2. Operation of Aircraft 
3. Annex 6, parts I-III, part 1, 8th edn (2001), Amendments 1-30; part II, 6th ed. (1998) 
Amendments 1-25; part III, 5th ed (2001), Amendments 1-11. 
4. International Commercial Air Transport-Aeroplanes. 
5. General Aviation-Aeroplanes International. 
5. International operations- Helicopters. 
6. Annex 6, op. cit. 

.994(ص9914نشرمیزان،:)تهرانالمللهواییحقوقحملونقلبین جباری، منصور.9
..همان8
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خدماتهوانوردیو ارائه مجوز بر مبنی دستورالعملی، نیز هواپیماییکشوری سازمان

قانونهواپیمایکشوریدررابطهبا91پروازیتحتعنواندستورالعملاجراییموضوعماده

بهره مجوز و موافقتاصولی لغو و تمدید وصدور، بخشخدماتهوانوردی برداریدر

هاست،بطوریکهسازمانبدواًشرایطعمومی،طرحتوجیهفنیوبازرگانیپروازیصادرنمود

عملیاتیپیشنهادیونظامنامهامنیتی،موافقتاصولیجهت-کسبوکار،نظامنامه)های(فنی

تهیهمقدماتانجامعملیاترابررسیودرصورتانطباقطرحتوجیهیبانظام)های(فنیو

9نماید.صالحیت،مجوزفعالیتراصادرمینظامنامهامنیتیواحراز
 

هایحملونقلهواییوبرداریبرایشرکتبراساسقانونهواپیماییکشوری،مجوزبهره

باشدکهشورایهایتعلیموتربیتمتخصصینهواپیمایی،درصورتیقابلصدورمیآموزشگاه

منطعالیهواپیماییکشوریبهره را شده احتیاجاتبرداریهواییتقاضا و مصالحکشور بقبا

برداریجامعهتشخیصدهدواطمینانحاصلنمایدکهمتقاضیتواناییانجامفعالیتونیزبهره

می دارا بخشی اطمینان بطور را صدورهوایی از موظفاستقبل سازمان منظور بدین باشد.

2مودهوبهآنترتیباثردهد.موافقتاصولی،نظراینشورارادربارهتقاضایارائهشدهدریافتن

مدیریتوساماندهیوسایلپرندهفوق نامه،آیین99/91/9986ازسویدیگر،درتاریخ

9تصویب راسبکغیرنظامی و آن کهبموجب سبکغیرنظامی فوق پرندة وسایل کلیه

ششصدحداکثر از آنها برخاستن هنگام پرندهوزن وسایل قبیل: از نکند تجاوز کیلوگرم

وهلی بدونسرنشینمانندهواپیما ویا دونفره یا یکنفره بدونموتور، کوپترموتورداریا

پاراموتور، موتوردار، کایت سبک، فوق وپتر جایرو سبک، پاراگالیدر،فوق کایت،

پاراموتور،چتروهواپیمایمدلونظایرآنهابایدبدواًازمؤسساتکارشناسیمجازگواهینامه

،1تواننددرفضایکشورپروازنمایندوسپسبااخذمجوزازسارمانمی4نیدریافتمعاینهف

فعالیتآنانممانعتوضمنمعرفیبه معرفیسازماناز درغیراینصورتنیرویانتظامیبا

                                                                                                                                                                                                     

هواپیمایی سایت کشوری، هواپیمایی سازمان 2 شماره دستورالعمل .9  ، https://www.cao.irکشوری سازمان
.91/1/9919 مراجعه تاریخ،مقررات و قوانین سامانه
قانونهواپیماییکشوری.9.ماده2
.99/91/9986روزنامهرسمی:مدیریتوساماندهیوسایلپرندهفوقسبکغیرنظامی، نامه.آیین9
 .29.همان،ماده4
.9.همان،ماده1
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)9محاکمدادگستری ماده متخلفمطابقبا با هواپیماییکشوری96، قانون خواهد2( رفتار

9شد.

و حضور پرندهامروزه روزافزون هدایتافزایش پهپادهایهای همان یا دور از پذیر

سوزی،هایمختلفیچونپایشعبورومرورزمینیودریایی،مقابلهباآتشغیرنظامیحوزه

با پایشاقداماتمرتبط هوا، آبو و پایششرایطجوی امدادرسانی، نجاتو تجسس،

آتش سیل، طوفبالیایطبیعیزلزله، خدماتسوزی، محیطزیست، حفاظتاز غیره، و ان

زمین نقشهکشاورزی، و عکسبرداری فیلمبرداری، اکتشافمعدن، و پایششناسی برداری،

هایعلمیوتحقیقاتی،حملباروپستودیگرخدماتخطوطآبوبرقوگاز،فعالیت

حوزهقوانینهایجدیدیرادرتفریحی،گردشگری،ورزشی،تجاریکاربرددارندوچالش

 اند.هواییایجادنموده

پرنده این ساماندهی مدیریتو با رابطه ودر داشته صالحیتعام سازمان چند هر ها،

بموجبموظفبهنظارتبرتمامفعالیت بطورخاص، اما هایحوزههواییغیرنظامیبوده،

 جلو1ماده منظور به هواپیماییکشوری سازمان هواپیماییکشوری، وقوعقانون گیریاز

رقابت و عمومی،مخاطرات مصالح حفظ و هوایی نقل و حمل متصدیان بین مضر های

ایرادارد.صالحیتویژه

نویسضوابطوالبتهپیشازایناتحادیهصنایعهواییوفضاییایران،اقدامبهارائهپیش

اماباتوجهبهاینکه4.برداریازوسایلپرندهبدونسرنشینغیرنظامینمودهبودمقرراتبهره

پیش ندارد، نویسفوقراایننهادتجاریوصنفی،صالحیتقانونگذاریدراینحوزهرا

توانبهعنوانیکپیشنهاددرنظرگرفت.فقطمی

مدیریتوساماندهیوسایلپرنده نامهآیینسازمانهواپیماییکشوریبمنظوررفعنواقص
                                                                                                                                                                                                     

.69همان،ماده.9
انددرمواردتخلفازمقرراتاینتوادارهکلهواپیماییکشوریمیقانونهواپیماییکشوریمقررمیدارد:96ماده.2

آیین و تعقیباتجزاییهرنامهقانون از اجازههایاجراییآنصرفنظر یاگونه موقتاًنامه یا لغو متخلفرا گواهینامه
محدود اختیاراتمندرجهدرآنرا یا درتوقیفنموده صورتیکهمحتملسازدوهمچنینپروازهواپیمایمتخلفرا

رنشینانهواپیمایااشخاصیاحیواناترویزمینیاحدوثخسارتیبرایاموالاعمازمنقولیاغیرمنقولخطربرایس
ممنوعسازد.باشد
.41همان،ماده.9
 .21/8/9919 مراجعه تاریخ ،https://www.iasia.ir.کارگروهپهپادبهآدرس4
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ماه مهر در فوقسبکغیرنظامی، تصویبنموده9919سال هدفآن9دستورالعملیرا و

زیرساخت توسعه غیرنظامی، کاربرد با پهپادها فعالیتپروازی مناسببراینظارتبر های

استفادهازمزایایبکارگیریپهپادهایغیرنظامی،ارتقایایمنیکلیهپروازهادرفضایکشور،

 پهپادهایغیرنظامیبه سوانحاحتمالیوساماندهیعملیاتپرواز بروز پیشگیریاز منظور

فعالیت خصوص در آن کاربرد دامنه و بوده غیرنظامی پهپادهای اطالعاتی بانک ایجاد

باشدوبموجباینپهپادهایعمومی،آموزشی،تفریحیوسرگرمیوخدماتیدرکشورمی

ثبتآندرسامانهسازمانبردارانازپهبادبایدنسبتبهبهره9/8/9919دستورالعمل،ازتاریخ

هواپیماییکشوریاقداموفروشندگانپهپادهانیزبایدبامراجعهبهسازمانهواپیماییکشوری

هایآموزشیپروازباپهپادجهتدریافتمجوزبرایفروشآنهااقدامنمایند.گذراندندوره

بردارازپهپادودهوبهرهدریکیازمراکزدارایمجوزازسازمانهواپیماییکشوریالزامیب

هادرانجامپروازتفریحیومواردمرتبطباحریمخصوصیافرادونیزحریمایمنیفرودگاه

 شعاع فرودگاه1خدماتیاز دیوار از ارتفاعمجازناتیکال حداکثر بایدرعایتنماید. را ها

بردارضمنرعایتحریممتر(ازسطحزمیناستوبهره99پا)معادل999پروازاینپهپادها

مناطقممنوعهنظامیوساختماناداری،بایدازپروازبدونمجوزقبلیبرفرازمناطقحادثه

ایدیدهودچاربحرانوپروازبدونمجوزقبلیبرفرازعملیاتامدادونجاتشهریوجاده

طرح عنوان به شده اعالم ساحلی مناطق فراز بر پرواز سالمو فضایسازیهای بر پرواز و

دیدکم شرایطنامناسبجویو در پرواز دارایترافیکخودروییو مناطقپرجمعیتو

خودداریکند.

سازمانهواپیماییکشوریباصدوردستورالعملفوقتوانستبخشیازخالءهایموجود

2دراینزمینهرابرطرفنماید.



3. قابلیت پرواز هواپیما3-2
 

ایمنی تامین نگهداریبمنظور و تعمیر ساخت، بایدطوریطراحی، هواپیما پرواز،
                                                                                                                                                                                                     

9 شیوه. دستورالعملعملیاتیوسایلپر1992نامهشماره ، بدونسرنشینکنترلازراهدور، سایتسازمانهواپیمایینده
.91/91/19قوانینومقررات،تاریخمراجعه.سامانهhttps://www.cao.ir،کشوری

 .2همانماده.2
3. Airworthiness of Aircraft. 
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 شماره ضمیمه راستا، این در و باشد داشته پرواز برای را الزم آمادگی که 8شود

کنوانسیونشیکاگو،شرایطواستانداردهایالزمبرایقابلیتپروازهواپیماراتصویب

9شدهاست.

زمینه صادرات،هاکنوانسیونشیکاگومسئولیتایجاد واردات، جهتتسهیلدر یالزم

داده قرار دولتثبتکننده عهده بر را هواپیما اجاره و جهت2انتقال شرایطالزم کلیه تا

گواهینامه باید کشوری هر عبارتدیگر به رعایتنماید. را پرواز قابلیتوآمادگی های

تنظیم مقرراتداخلیخود قوانینو مطابقبا را درصدورصالحیتپرواز نمایدوچنانچه

المللیرعایتشدهباشد،ها،حداقلموازینواستانداردهاومقرراتبینهاوپروانهگواهینامه

اینصورتایننوعگواهینامه وپروانهدر بایدازطرفدیگرکشورهایعضوایکائوبهها ها

نسب باید کشورها تکنولوژی، پیشرفت با همچنین شوند، شناخته بروزرسانیرسمیت به ت

بینیشدهدراینشرایطواستانداردهااقدامنمایند.رعایتحداقلموازینواستانداردهاپیش

شودکههواپیماازقابلیتکنترلوثباتالزمبرایتمامشرایطبرخورداروضمیمهموجبمی

رگونهاختاللامکاناعمالکنترلکاملهواپیماوجودداشتهباشد،بطوریکهدرصورتبروزه

درعملکردهواپیمابهخلبانهشدارهایالزمهدادهشود.

وضعیتکادر هواییو آبو شرایطمحیطی، جمله از شرایطمختلفی به اینضمیمه

پروازیوغیرهکهدرقابلیتپروازموثرهستند،پرداختهاست.ضمیمهمشتملبرچهارفصل

فمی کلیاتو فصلاولتعاریفو در روشباشد، تداومصالحیتوصلدوم هایتاییدو

قابلیتپروازوفصلسومشرایطفنیالزمبرایتاییدطراحیهواپیماهایبزرگوجدیدو

باالخرهفصلچهار،شرایطواستانداردهایالزمبرایهلیکوپترهامربوطاست.

بوطبهطراحیبرخیازشرایطواستانداردهایمهماینضمیمهعبارتازاستانداردهایمر

وساختهواپیماازجهتفنی،شرائطصدورگواهینامهقابلیتپرواز،روشحفظونگهداری

هایمربوطبهپرواز،ملخوسایرتاسیساتهواپیمامیمداومقابلیتپروارهواپیما،محدودیت

باشند.

ادریکگواهینامهقابلیتپروازیکسندرسمیوتضمینکنندهاینامراستکههواپیم
                                                                                                                                                                                                     
1. Annex 8: Airworthiness of Aircraft, 10th edn 2006. 

گو.کنوانسیونشیکا 99.ماده2
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9گرداندبردودرنتیجه،حملونقلهواییآنرامجازمیوضعیتقابلپروازبهسرمی

پیش شناختنضوابط معتبر یا و صدور برای حداقلی مقررات ضمیمه، در شده بینی

هاویاوضعرودودرواقعکشورهامکلفبهرعایتاینحداقلگواهینامهصادرهبهشمارمی

2ازآنهستند.شرایطمناسبتر

تحتعنوانمواردپیش21/9/9964هیئتوزیراندرتاریخ بینیشدهدراینضمیمهرا

9المللیقابلیتپروازهواپیماتصویبنمودهاست.مقرراتاستانداردبین

 سال در کشوری هواپیمایی پروازیآیین9981سازمان قابلیت تایید الزامات نامه

کهدر4الزاماتتشکیالتطراحیوتولیدراتصویبنمودهمحصوالت،قطعاتتجهیزاتو

الزاماتصالحیتپروازیوزیست با تجهیزاترابطه قطعاتو ملخ، محیطیوسایلپرنده،

تشکیالتتولیدوطراحیمی تولیدات، الزاماتمربوطبه نیز و وشمولاین1باشدمربوطه

گیرندکهدرداخلکشورطراحیدربرمینامه،کلیهمحصوالت،قطعاتوتجهیزاتیراآیین

اییکهدرکشوردیگریتولیدشدهولیتوسطسازمانگردندویاوسیلهپرندهویاتولیدمی

می بر در را رسیده ثبت گواهینامه6گیردبه دارای باید مذکور محصوالت کلیه وو ها

 مجوزهایاشارهشدهباشند.

بایدپروانهنامهموضوعاینآیینهاییروسایلپرندههاینگهداریوتعمکارگاههمچنین

9مربوطهراازسازمانهواپیماییکشوریاخذنمایند.

 است، ذکر تاریخشایان شهرسازیدر و )94/96/9919وزارتراه ماده استناد (22به

هاییرگاههاوتعمنامهقابلیتپروازهواپیماها،کارخانهقانونهواپیماییکشوری،پیشنهادآیین

است، نموده ارائه وزیران هیئت به تصویب جهت را هواپیمایی به به8مربوط تاکنون اما
                                                                                                                                                                                                     

.89(ص9914مخاطب، نشر:)تهران کنونی حقوق نظم در کشوری هواپیمایی قانون آرانی، اشراقی .مجتبی9
.همان.2
.99/9/9964المللیقابلیتپروازهواپیما،روزنامهرسمی،مورخمقرراتاستانداردبیننامه.آیین9
-ICAR) تجهیزاتوالزاماتتشکیالتطراحیوتولیدنامهالزاماتتاییدقابلیتپروازیمحصوالت،قطعات،آیین.4

108 سامانه( هواپیماییکشوری، مقرراتسایتسازمان آدرسقوانینو مراجعهتاریخhttps://www.cao.irبه
91/91/19.
.9ماده.همان،1
.2ماده.همان،6
.49ماده.همان،9
 .29/96/9991مورخ9181وبسایترسمیدولت،کدخبر.8
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تصویبنرسیدهاست.


 ها. ایمنی در فرودگاه4-2

هایکیازموضوعاتمطرحدرایمنیهوانوردیاستکهایجادوحفظایمنیدرفرودگاه

هاملزمبهاساسکنوانسیونشیکاگودولتباشد.برآنهابعهدهسازمانهواپیماییکشوریمی

فرودگاه دارای باید کشورها هستند. کشورها سایر هواپیمای به هوانوردی تسهیالت ارائه

المللیادارهوموردالمللیووسایلوتجهیزاتاستانداردبودهومطابقاستانداردهایبینبین

گبهره دهه دو در این، وجود با بگیرند. بربرداریقرار خدماتترافیکهوایی ارائه ذشته

ایناوبریجهانیکهازسویامریکاوتاحدودیروسیهارائهمیهایماهوارهاساسسیستم

هابههواپیماهاارائهخدماتنمایند.اینماهوارهشوند،سایرکشورهاازآنخدماتاستفادهمی

دولتمی و میدهند وارد قلمروشان در هواپیماها که خصوصتقریباًهایی این در شوند،

علی هنوز ایکائو اینحال، با نظارتیندارند، خدماتدولتهیچگونه ارائه هایدیگر،رغم

دولتحاکمبرتسهیالتناوبریهواییزمینیراکههواپیماواردقلمرواششدهاست،مسئول

9شناسد.می

ریزیوطراحیفرودگاهمهکنوانسیونشیکاگوشاملبرنا94ازسویدیگر،ضمیمهشماره

هلیکوپتر پرواز و باندفرود انرژی2و منبع برقبه انتقال مهندسیبرق، مهندسیساختمان، ،

اضطراری،تدارکاتپیچیدهنجاتوتجهیزاتاطفایحریقوهمچنینوسایلموردنیازساده

شود.برایدورنگاهداشتنپرندگانازفرودگاهراشاملمی

تکنولو مدلپیشرفت تولید و هواپیما هواپیما،ژی افزایشعملکرد هواپیما، جدید های

درپیدراینامکانپروازدرارتفاعاتیکهدیدکمتروجوددارد،موجبتجدیدنظرهایپی

هایدستورالعمل9بارهامورداصالحواقعشدهاست.9119ضمیمهگردیده،بطوریکهازسال

جلدمیاینضمیمه برباشدوحاویدو دولتیاستکه هردوجلدمسئولیتبرعهده در

حاکمیتدارد 4فرودگاه ، به مربوط اول برنامهجلد راهطراحی، نگهداریریزی، و اندازی
                                                                                                                                                                                                     

.921(ص9911گلها، چاپ )تهران:هوایی عمومی المللبین حقوق کاظمی، .حمید 9
2. Heliport. 

.266 ص همان ،هوایی حقوق ،.منصورجباری9
.999(ص9919)تهران:نشرمیزان،هوایی المللبین حقوق رضاعرب، مردانی، نادر.4
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امروزههواپیماهایبزرگجدیدبهطراحیدقیقتریازتاسیساتنیازدارندفرودگاه هااست.

هاباشدبهعبارتدیگرعرضوسطحهامطابقباخصوصیاتفیزیکیآنتامشخصاتفرودگاه

جلددونیز9باشد.هایجداکنندهبینتاسیسات،مانندمناطقایمنانتهایباندمیشیبوفاصله

مناطقیدراطرافباندبرایوشامل2بهطراحیمحلفرودوپروازهلیکوپتراختصاصدارد

وقسمتبی وپروازبوده کهدراطرافباند9داستخطربانکاهشخطراتناشیازفرود

توقفگاه و دارد قرار وتحتکنترلمقاماتفرودگاه موانعبوده خالیاز و دارد قرار فرود

ایکهبرایتوقفهواپیماازپرشناموفقیکهداشتهاست،طراحیشده،منطقه4وسایلپرنده

دهد.کههمگیمناطقفوق،بخشاصلیاینضمیمهراتشکیلمی

یفوتبیینمحیطزمینیفرودگاه،ضمیمهمزبورششنوعمختلفباندپروازدرکنارتعر

همچنیناینضمیمهمقررات معرفیوبرایهرکداممشخصاتخاصذکرنمودهاست. را

فرودگاه که داشته مقرر تعیینو نیز را تجهیزاتفضایهواییفرودگاه بایدازمربوطبه ها

ارباشندتاهواپیمابتواندباامنیتبهفرودگاهنزدیکیاازفضایهواییخالیازموانعبرخورد

آندورشود.

پذیرد،هایرادیوییانجاممیبرعکسپروازکهراهنماییوکنترلآنازطریقکمک

هایبصریکهموقعیتنورهاوهواپیمادرحرکتبررویزمین،دردرجهاولبوسیلهکمک

بطوریکهقابلیتفهمفوریتوسطخلباندرسراسرویژگیخاصنوراستانداردسازیشد ه،

شود.جهانراداشتهباشند،کنترلوهدایتمی

یکیدیگرازمواردیکهبرایعملکردهرفرودگاهیاهمیتدارد،بخشنجاتواطفای

همهفرودگاه المللیبایدمجهزیهسیستماطفایهایبینحریقاستوبموجباینضمیمه،

حریقباشند.

بینیشدهدرجلددومضمیمه،مکملآنچیزهاییاستکهدرجلدهایپیشدستورالعمل

پورتیکآمدهوبهخصوصیاتفیزیکیوسطوحمحدودیتموانعیکهبرایعملکردهلی

می اشاره است، نیاز روشناییپورتها و نور عالمتگذاریو جمله از که همچنینکند ها،

                                                                                                                                                                                                     
1. Runway End Safety Area - RESA. 

.همان.2
3. Clearway. 
4. Stopway. 
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شود.پورتهاراشاملمیهلیتاسیساتنجاتواطفایحریق

نامهآیین»،مقرراتیتحتعنوان9912کنوانسیون،درسال94درراستایاهدافضمیمه

بهره توسعه، فرودگاهاحداث، مدیریت و غیرنظامیبرداری های است« شده و9تصویب

بهره مقرربموجبآناحداثو رعایتقوانینو با فرودگاهیدرکشور، هر اتبرداریاز

،بطوریکهسازماندرطول2باشدمربوطه،مستلزماخذمجوزازسازمانهواپیماییکشوریمی

مدتاحداثویاتوسعهفرودگاهنسبتبهرعایتضوابطواستانداردهایفرودگاهینظارت

9نماید.می

،یابیخودراکهشاملنکاتفنیسنجیومکاندراینراستامتقاضیبدواًبایدطرحامکان

بارعایتکاملاصولپدافندغیرعاملوعملیاتی،ارزیابیزیست محیطی،توجیهاقتصادیرا

هایمصوبشورایعالیشهرسازیومعماریایرانبهسازمانهواپیماییکشوریکاربری

ارائهوسازمانموظفاستظرفمدتششماهموضوعرابررسیودرصورتانطباقطرح

تاییدوموافقتاصولییکسالهراصادرودرغیراینصورت)عدمتایید(باشرایطمذکور،آنرا

4مراتبرابهمتقاضیاعالمنماید.

هاییکهدرفرودگاهانجاممیسازمانهواپیماییکشوریموظفاستبرتمامیفعالیت

براحرازصالحیت بازرسانسازمانعالوه اینراستا، نظارتنمایدودر هایعمومی،شود،

ها،نسبتبهبازرسیمستمردرخصوصتجهیزاتهایتخصصیوامنیتیفرودگاهالحیتص

خطریپروازاقداموهاوسطوحبیها،تسهیالتدرفرودگاههوانوردیوفرودگاهی،سامانه

ها،نسبتبهمحدودکردنعملیاتدرصورتاحرازشرایطناامندرتمامیابخشیازفرودگاه

ملیاتینمودنآن،حسبمورداقدامنماید.فرودگاهیاغیرع

هارابصورتکلییاجزئیبهاشخاصتوانداموربازرسیوممیزیازفرودگاهسازمانمی

1صاحبصالحیتواگذارنماید.

در پروازها مقرراتبرایحفظایمنی از مجازاتکبوترپرانییکیدیگر تشدید قانون
                                                                                                                                                                                                     

.99/92/9912هایغیرنظامی،روزنامهرسمی:برداریومدیریتفرودگاهنامهاحداث،توسعه،بهره.آیین9
2.همانماده2
.4.همان،ماده9
.1.همان،ماده4
 .1،ماده2.همان،تبصره1



99بهار،66،شمارهیکموبیستدورهپژوهشحقوقعمومی،فصلنامه 16
 

 

هتصویبمجلسشورایملیوقترسیدهوچندمرتبهب9919باشدکهدرسالهامیفرودگاه

است گرفته صورت آن در اصالحاتی پرواز9نیز حفاظت تامین بمنظور و آن بموجب ،

هاممنوعبودهودرصورتتخلف،هواپیماها،کبوترپرانیدرشعاعچهلکیلومتریفرودگاه

 تبصره راستا، این در است. گردیده تعیین مرتکبین برای فوق،9مجازات قانون اصالحی

بوسیلهیکیازروزنامهوزارتجنگ)وزارتدفاع(محلفرودگاه هایهاونقاطممنوعهرا

می عموم اطالع به مرکز کبوترپرانیکثیراالنتشار به شخصیاقدام صورتیکه در و رساند

حاقی،ال2همچنینبموجبتبصره2نمایدبهمجازاتمذکوردراینقانونمحکومخواهدشد.

منوطبهتحصیلپروانه اینماده، ومناطقمذکوردر نگهداریوپرورشکبوتردرحدود

شود،شرایطوترتیبصدورپروانه،بموجبآییناستکهازطرفنیرویانتظامیصادرمی

تعیینمینامه بهتصویبهیئتوزیرانخواهدرسید، و تهیه ازطرفوزارتکشور ایکه

گردد.ضرپروانهموصوفازطرفنیرویانتظامیصادرمی،درحالحا9شود

ایمنیفرودگاه ارتباطبا در مجلسشورایملیوقتایراندر قانونمجازات9919ها،

وبهقصد اخاللگراندرصنایعراتصویبنمودهاست.بموجبمادهیکآن،هرکسعمداً

فنیهواپیماییکشوریراآتشبزندیاهایهواییویاتاسیساتهایاایستگاهسوء،فرودگاه

بههروسیلهدیگرمنهدمنمایدیابهقصدحریقوتخریب،موادمنفجرهدرقسمتابنیهیامعابر

هایاتاسیساتآنقراردهد،مجرمشناختهوبرایآنمجازاتسختیتعییننمودهیادستگاه

4است.

رابطهباپهپادهایغیرنظامیصادرنمودهسازمانهواپیماییکشوریاخیراًدستورالعملیدر

بهره2استکهبموجبماده دربردارانبایدمواردمرتبطباحریمایمنیفرودگاهآن، هارا

1هارعایتنمایند.ناتیکالازدیوارفرودگاه1انجامپروازهایتفریحیوخدماتیتاشعاع

نوانسیونشیکاگوونیزقوانینداخلی،المللیازجملهضمائمکمطابققوانینومقرراتبین
                                                                                                                                                                                                     

.1/4/9919روزنامهرسمی،مورخ.قانونتشدیدمجازاتکبوترپرانی،9
..همان2
کهبهتصویبهیئتوزیرانوقترسیدهو9914قانونتشدیدمجازاتکبوترپرانیدرسال2نامهاجراییتبصرهآیین.9

درآننحوهبرخوردبامتخلفینوشرایطاخذمجوزهایالزمبیانگردیدهاست.
.29/2/9919روزنامهرسمی،مورخقانونمجازاتاخاللگراندرصنایع،.4
قوانینومقررات،سامانه،دستورالعملعملیاتیوسایلپرندهبدونسرنشینکنترلازراهدور،در1992نامهشمارهشیوه.1

 .91/91/19تاریخمراجعه،.https://www.cao.irسایتسازمانهواپیماییکشوریبهآدرس
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وسازمانبایددرمقابلایکائووایمنیفرودگاه بهعهدهسازمانهواپیماییکشوریبوده ها

مراجعداخلیپاسخگوباشد،امامتاسفانهبخشیازوظایفمربوطبهامورفرودگاهیوکنترل

صورتنمی سازمان بدنه در علیرغم9پذیردترافیکهوایی واحدهایو سازمان، در اینکه

دارنظارتواجرایمقرراتوضوابطمربوطبهایمنیهوانوردیوجوددارد،مختلفیعهده

متاسفانه و بوده سازمانی جایگاه فاقد سازمان این در هوانوردی مدیریتایمنی سیستم اما

ساسدانشوسازماندهیومدیریتایمنیدرصنعتهوانوردیونیزحملونقلهواییبرا

2پذیرد.هایامروزجهانیصورتنمیهاواصولورویهداده

که فرودگاهامروزهموضوعی ایمنی میبیشتر تهدید را بهرهکندها مشترکو، برداری

ها،توسطهواپیماهایتوامانازتاسیساتوتجهیزاتبویژهباندپروازیدربعضیازفرودگاه

شودونمونهبارزآن،بعضیمواقعمنجربهحادثهناگوارمیباشدکهدرکشوریونظامیمی

در999-نظامیدرفرودگاهمهرآبادبایکایرباسآ999-تصادمیکفروندهواپیمایسی

سرنشینهواپیمای8دراینحادثههمهاست.حالتوقفدرتاریخسیزدهبهمنهفتادوهشت

سدرتاریخدوازدهمتیرماهشصتوهفتازهمچنینهواپیمایایربا9جانباختند.999-سی

موردهدفموشکناوآمریکاییقرار–فرودگاهکشوری نظامیبندرعباسبرخواستهبود،

4سرنشیناینهواپیماجانباختند.219گرفتوتمامی

جهترعایتمعیارهایایمنیبایدنظارتدقیقوکافیداشتهباشدتاازهواپیماییسازمان

،حذاکیازضذعفمذذکورسوانحوحوادثهوایی.تضمینگرددهافرودگاهایمنیاینطریق

.باشدمیدراینزمینهخویشانجاموظایفدرسازمان


 . کنترل و نظارت بر حمل و نقل ایمن کاالیی خطرناک3
یکیازوظایفمهمیکهسازمانهواپیماییکشوریبرعهدهدارد،کنترلونظارتبر

98باشد.دراینراستا،ضمیمهشمارهکاالهایخطرناکازطریقهواییمیحملونقلایمن
                                                                                                                                                                                                     

 سومین مقاالت مجموعه هوایی، نقل و ملح و کشور هوانوردی صنعت وضعیت بر نقدی و بررسی کریمی، ...ا .فرج9

.1(ص9984رسانیصنعتهواپیماییکشوری،هوانوردی)تهران:پایگاهاطالع همایش
.همان. 2
،(«9984)999-(وسی9999)28قانونقابلاجرادرحملونقلهوایی:بررسیسوانحهواییفوکر»جباری،منصور.9

(.9981،)1قی،شهردانش،بهاروتابستان،شمارههایحقومجلهعلمیترویجیپژوهش
 .989صحقوقهوایی...همان،.منصورجباری،4
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دستورالعمل شیکاگو، کاالهایخطرناکوضعکنوانسیون ایمن هوایی حمل برای را هایی

ودولت بهرعایتدستورالعملنموده ملزم هایفنیدرحملصحیحبارهایهایمتعاهدرا

خطرناکنمودهاست.

مرتبدرحالبروزرسانیبودهودراینرابطهشورایایکائوروالویژهاینضمیمهبطور

گیرد.ایکائوهایفنیبطورمنظمموردتجدیدنظرقرارمیاییرادرپیشگرفتهودستورالعمل

شاندرهرشرایطیایمننمیضمنذکرفهرستمحدودیازکاالهایخطرناکیکهحمل

را کاالها اینگونه ایمن حمل میباشد، بیان به کاالهایخطرناکرا رابطه این در 1کند؛

گازهای-2بازیومنورهایهشداردهنده؛مهماتورزشی،وسایلآتش-9قسمتکهشامل

فشردهیامایعکهممکناستسمییاقابلاشتعالباشد،مانندسیلندرهایاکسیژنونیتروژن

بن-9مایعسرسازیشده؛ تینرهایرنگوغیره؛زین،الکمایعاتقابلاشتعالمثل، -4ها،

جامداتقابلاشتعالونیزموادیکههنگامتماسباآب،گازهایقابلاحتراقازآنهاخارج

موادزهرآلودیا-6ها؛ها،یانیتراتها،کلراتمواداکسیدکنندهمانند،برومیت-1شود؛می

باموادعفونیکهگاهیاوقاتبخاطرسمی،مثل،سمومآفات،ترکیباتجیوهوغیرههمراه

 شوند؛ حمل باید پیشگیرانه یا شخصی ایزوتوپ-9اهداف مثل اکتیو، رادیو هایمواد

موادخورندهکهممکناستبرای-8رادیواکتیوموردنیازبرایاهدافپزشکییاپژوهشی؛

مایعب مانند،سودسوزآور، خطرآفرینباشند، هواپیما رنگبروبافتانسانویا -1اطری،

سایرموادیکهبطوربالقوه،حملهواییآنهاخطرناکباشد،مثلموادمغناطیسیکهبرروی

تاثیرمی ناوبریهواپیما میسامانه اینضمیمهودستورالعمل.باشدگذارد، 9هایفنیآناز

9قابلاجرااست.9189ژانویهسال

اینکه بر عالوه کشوری هواپیمایی میسازمان موصوف مقررات وظیفهمجری 2باشد،

شرکت پرنده وسایل کلیه و بالگردها هواپیماها، پرواز عملیات بر کنترل و ونظارت ها

دستورالعمل صدور طریق از سازمان دارد. عهده بر را هوایی نقل و حمل هایموسسات

تواندتدولتمینامهازسویهیئضرورییاتمهیداتمقدماتی،ازجملهپیشنهادصدورآیین

                                                                                                                                                                                                     

.994ص همان، ... هوایی حقوق .جباری،9
2 تیر. انسانیرئیسجمهور، سرمایه مدیریتو و معاونتتوسعه مصوبه هواپیماییکشوری، وظایفسازمان شرحو

 .91/91/19تاریخمراجعه،https://www.cao.irبهآدرسیکشوری،،درسایتسازمانهواپیمای9988
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کنترلونظارتدقیقبرحملونقلایمنکاالهایخطرناکازوقوعحادثهیاسانحهضمن

ناشیازآنجلوگیرینماید.



 های حمل و نقل و نظارت و کنترل عملکرد آنها. فعالیت شرکت4
هایشرکت9تعهدایمنیمسافردرحقوقمادرحملونقلتجاریپذیرفتهشدهاست.

رعایتحمل بر عالوه دارند، را بار یا جابجاییمسافر فعالیتدر قصد نقلهواییکه و

قوانین، دیگر مجازاتاسالمیو تجارتو قوانینمدنی، ازجمله مقرراتعمومیکشور

بایدمجوزهایالزمهراازبدوتاسیسازسازمانهواپیماییکشوریاخذنمایند.صالحیت

هابراساسنظارتعالیهسازمانونیزمنوطبهتاییدمستمررکتوتداومفعالیتاینگونهش

خواهدبود.

لذا متفاوتاست، اهمیتخاصآن دلیلویژگیو نقلهواییبه حملو وضعیتدر

هایحملونقلهواییتسریالمللیحاکمبراینصنعتکهبرشرکتعالوهبرمقرراتبین

می قوانینداخلینیزقیودیرا قانونبرفعالیتیابد، است. نموده اشخاصموصوفمقرر ها

درموردحملونقلمسافر،بارواثاثیهدرپروازهای2هایهواییمادهواحدهمسئولیتشرکت

المللیمذکوردرکنوانسیونمربوطداخلکشوردرحدودمسئولیتمقرردرپروازهایبین

بین هوایی نقل و مقرراتحمل برخی کردن یکسان )کنوانسیونبه و9121المللی ورشو(

( آن اصالحی می9111پروتکل الهه( سال در که تصویبمجلسشورای9964باشد به

است. سال9اسالمیرسیده در قانون 9919هایاین اصالحقرار9914و بازنگریو مورد

بهموجبآن4گرفت بارشرکتو درهایهواپیماییایرانیدرموردحملونقلمسافرو

فقطدرحدودمسئولیتمقرردرکنوانسیونموصوفوپروتکلهایپروازهایبین المللی،

9اصالحیآن)پروتکلهای قرارمی9191مونترال4و2، گیرندودرپروازهایداخلی،(
                                                                                                                                                                                                     

ناصر9 دانشگاهتهران، انتشارات )تهران: اول جلد ،قهری ضمان قرارداد، از خارج هایالزام مدنی، حقوق کاتوزیان، .
.98(ص9994
2 مسئولیتموسساتوشرکت. واحده مصوبقانونماده مجلسشورایاسالمی،91/98/9964هایهواپیماییایران،

.99/91/9964روزنامهرسمی:
.494-491صص9964روزنامهرسمیکشور،مجموعهقوانینومقررات.9
4 مسئولیتشرکت. حدود تعیین قانون مصوب ایران، هواپیمایی روزنامه99/91/9919های اسالمی، مجلسشورای

.96/96/9919رسمی:
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اولیایدممتوفیانویامصدومانسوانحهواییداخلیازبابتجبرانخساراتبدنیوفوت

وازبابتخسارات9سایرخساراتواردهمطابقباقانونمجازاتاسالمیبوده)مطالبهدیه(و

2باشد.واردهبهبارواثاثیهفقطمجازبهمطالبهخساراتواردهبراساساینقانونمی

قانونهواپیمایی99وماده6براساسبندهذمادهازسویدیگرسازمانهواپیماییکشوری

تعیینشر فعالیتکشوریبمنظور نحوه شرکتایطو عملکرد رسیدگیبه و هایمتصدیها

به99/1/92مادهویکتبصرهتنظیمودرجلسهمورخ29حملونقلهوایی،دستورالعملیدر

ایندستورالعمل،9باشد.تصویبوتائیدشورایعالیهواپیماییکشوریرسانیدهوالزماالجرامی

پسازتائیدشورایعالیهواپیماییکشوری،بهتصدیحملهرشرکتحملونقلهواییراکه

بارومسافرمبادرتمی شاملمیونقلهوایی، بنابرآن،شرکتحملونقل4گردد.نمایدرا

هواییقبلازهرگونهفعالیتهواییبایدمجوزها،ازجملهگواهینامهخلبانانوخدمهپروازیو

فنیوناوگانوتجهیزاتایمنی ازسازمانهواپیماییکشوریاخذوبرابرضوابطوکادر را

همچنینشرکتحملونقل1استانداردهایسازمان،بهموقعنسبتبهتمدیدآناقدامنمایند.

هایکشورهواییموظفاستاسامیومشخصاتکلیهکارکنانیراکهدرمحدودهفرودگاه

زمانمعرفیوهریکازافرادیراکهکنند،جهتبررسیوتائیدصالحیتبهسافعالیتمی

ازجملهشرایطو6شاناعالمشود،بالفاصلهنسبتبهتعویضویاقدامنمایند.عدمصالحیت

ضوابطفعالیتشرکتحملونقلهواییاینستکهبایدمحلفعالیتوتاسیساتخودرادر

9.هاییکهموردتائیدسازماناست،ایجادنمایدهاومحلفرودگاه

بهره درخواستپروانه پساز مدارکی،سازمان دالیلو ارائه برداریتوسطمتقاضیو

ماهنسبت9مبنیبرآمادهبودنتاسیساتوتجهیزاتوشرایطموردنظر،حداکثرظرفمدت

                                                                                                                                                                                                     

9همان،ماده.9
2همان،ماده.2

 مقررات، و قوانین سامانه هوایی، نقل و حمل متصدی هایشرکت عملکرد به رسیدگی و هافعالیت نحوه و شرایط.992

https://www.cao.ir 9/1/9919 مراجعه تاریخ.
.9همان،ماده.4
.94همان،ماده.1
.99همان،ماده.6
.92همان،ماده.9
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برداریوتصدیحملونقلهواییبصورتلوحپروانهبهره9نماید.بهصدورپروانهاقداممی

2سازمانبهمتقاضیدادهخواهدشد.باامضاریاست

هایحملونقلهواییموظفندحقوقمسافرینوصاحبانکاالراازنظرایمنیوشرکت

تسهیالتیداخلهواپیماوبههنگامپیادهوسوارشدنبرابرضوابطاعالمشدهتوسطسازمان

پرسنلی،شرکتها9تامیننمایند تاسیساتی، تجهیزاتی، عملیاتی، تامینشرایطفنی، بمنظور

کهتحتعنوان ضوابطفنیعملیاتی"بایستیضوابطوشرایطمنضمبهایندستورالعملرا

ودر4منظورگردیده،رعایتنمایند"هایحملونقلهواییتاسیسموسساتویاشرکت

موظفندتسهیالتالزمجهتبازرسیعواملسازمانهایشان،راستاینظارتسازمانبرفعالیت

1رافراهمآورند.

مجوزآنازسازمانکسبفعالیتشرکت هایحملونقلهوایی،درمسیرهاییکهقبالً

بود خواهد مجاز اینصورت6گردیده در دستبدهد، از را متقاضیشرایطالزم چنانچه و

99غودارندهپروانهموظفاستظرفمدتمراتبلغوپروانهازطریقسازمانبهویابال

9روزنسبتبهاستردادلوحاقدامنماید.

دراینزمینه،ازجملهدستورالعملنحوهفعالیت8هایمتعددیتاکنونسازماندستورالعمل

هایونیزدستورالعملتاسیسوفعالیتشرکت1ارائهدهندگانخدماتهوانوردیوپروازی

وابالغنمودهاست.راتصویب99هواپیمایی

درپیازیکسوءوتاخیرولغوپروازهاونارضایتیمسافراماحوادثوسوانحهواییپی

خدماتشرکت ارائه نحوه ازاز حاکی سویدیگر، از هوایی نقل و موسساتحمل و ها

                                                                                                                                                                                                     

 .96همان،ماده.9
.29همان،ماده.2
.98همان،ماده.9
.99همان،ماده.4
.22همان،ماده.1
99همانماده.6
.99همان،ماده.9
29/99/9919تاریخمراجعهمقررات، و قوانین سامانه،https://www.cao.irسایتسازمانهواپیماییکشوری،.8
.99/96/9914مورخ9949نامهشمارههمان،شیوه.1
 .91/92/9919مورخ9949نامهشمارههمان،شیوه.99

https://www.cao.ir/
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توجهقدمتدستورالعملضعفسازماندراعمالوظایفخویشدراینزمینهمی با باشد؛

اقتضاموصو نسبتبهفعالیتف، نظارتدقیقیرا داردکهسازمانضمنتجدیدنظردرآن،

هایحملونقلهواییاعمالنماید.شرکت

 
 . نقش سازمان هواپیمایی کشوری در حوادث و سوانح هوایی 5

اساسی از حوزهیکی و هوانوردی صنعت در سوانح برانگیزترین چالش و هایترین

اشتباهرایجازمانهواپیماییکشوری،سوانحوحوادثیهستندکهناشیاززابرایسمسئولیت

خلبان به مربوط مکانیکانسانی کنترلرها، کنندهها، اعزام کهها، بوده غیره و حوزهها در

افتدهوانوردیاتفاقمی ضمایم. از بند هر هوانوردی، اساسیکضربالمثلرایجدر بر

9جانچندنفرنوشتهشدهاست.کنوانسیونشیکاگوبهقیمت

 ضمائم بوبژه شیکاگو، کنوانسیون مواد 9اکثر ،6 ،8 ،94 تدوین98و همچنین و آن

هاازسویایکائووبهموازاتآنقوانینومقرراتداخلیازاستانداردهاومقرراتوتوصیه

فنیهواپیماییوهایمتخصصاننامهاجراییگواهینامهجملهقانونهواپیماییکشوری،آیین

نامهاستاندارد،آیین2هایمربوطبهتعلیموتربیتمتخصصانهواپیمایی)غیرنظامی(موسسه

هابرداریومدیریتفرودگاهنامهاحداث،توسعه،بهرهآیین،9المللیقابلیتپروازهواپیمابین

همچنیندستورالعمل4یغیرنظامی وشیوه، ازسویهنامهها وواپیماییکشوریهایصادره

سایرمقرراتدیگرکهپیشترمورداشارهقرارگرفت،همگیدرراستایپیشگیریازحوادث

چنانچهحادثهیاسانحههواییاتفاقافتادهباشد،دراینصورتوسوانحهواییمی اما باشند،

شیکاگو سطحبین1کنوانسیون در سوانحهواییرا رسیدگیبه دانسته استوالمللیمجاز

ایبراییکیازهواپیماهاییکرسیدگیبهسوانحوحوادثهواییرادرصورتیکهسانحه

کشورعضوکنوانسیوندرخاککشوردیگرعضوکنوانسیونپیشآیدوموجبمرگیا

                                                                                                                                                                                                     

.941ص همان، عرب، و .مردانی9
هایمربوطبهتعلیموتربیتمتخصصانهواپیماییهایمتخصصانفنیهواپیماییوموسسهنامهاجراییگواهینامهآیین.2

.99/92/9912ی:مورخروزنامهرسم،)غیرنظامی(
.99/9/9964المللیقابلیتپروازهواپیما،روزنامهرسمی،روزنامهرسمی،مورخنامهاستانداردبینآیین.9
.99/92/9912رسمی: روزنامه غیرنظامی، یهافرودگاه مدیریت و برداریبهره توسعه، احداث، نامهآیین .4
 کنوانسیونشیکاگو.26.ماده1
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صدمهگرددیااینکهخرابیفنیهواپیمایاوسایلهوانوردیواردآید،کشوریکهاتفاقدر

است، هواپیماییآنرویداده طرفسازمان از مطابقاصولیکه علتسانحه بایددرباره

داند،تحقیقاتبعملآوردالمللیکشوریتوصیهوقوانینآنکشوراجرایآنرامجازمیبین

ودراینراستابهکشوریکههواپیمادرآنبهثبترسیده،اجازهدادهخواهدشدکهناظرانی

دهد،گزارشینکند.همچنینکشوریکهتحقیقاتراانجاممیبرایحضوردرتحقیقاتتعی

ونتیجهتحقیقاترابهآنکشوراطالعخواهدداد.

بین پرواز در یا داخلیو پرواز در اینکه هواییاعماز حادثه یا المللیرخدهد،سانحه

دولتیکهاتب دولتیکهسانحهدرقلمرواورخدادهاست، اعاودرچندیندولتازجمله؛

بردارهواپیما،دولتسازندههواپیماودولتطراحهواپیمادراند،دولتبهرهسانحهزیاندیده

نتایجآنمتاثرمی و سانحه سانحهرسیدگیبه یا نتیجهوقوعیکحادثه در بنابراین، شوند،

هوایی:

هواییایجادهابرایرسیدگیبهحادثهیاسانحهحقوقووظایفمتقابلیبیندولت-الف

شود؛می

دولتبرایرسیدگیبهسانحه،دارایحقوقووظایفمختلفیاستکهدرنهایت-ب

هایمهمیبرایتواندگامباشناسایینواقصموجوددرتسهیالتوتجهیزاتهوانوردی،می

رد؛هاووسایلهواییوبهبودسیستممدیریتیبردابهبودناوگانهواییوبهینهشدنفرودگاه

هاهایهواپیماییمربوطهوهمچنینقضاتدادگاهسانحهدیدگانوهمچنینشرکت-پ

جزاییشرکت مسئولیتمدنییا احراز جدیدر هایهواپیماییوجبرانخسارتازبطور

کنند.زیاندیدهیابازماندگانآنهامداخلهمی

9تصویبشدهاست. ی(هوایی)غیرنظام حوادث و سوانح بررسی نامهآیین9919درسال

الف برای-بموجبآن، اززمان با پرنده وسایل سانحه  وسیله به فرد اولین ورود سرنشین،

 در سرنشین، بدون پرنده وسایل برای و آن از فرد آخرین شدن تاپیاده پرواز منظور به پرنده

 در لهپرندهوسی که زمانی تا باشد پرواز قصد به حرکت آماده پرنده وسیله که زمانی فاصله

 وقوع به مشروط ،2گرددمی خاموش اصلی رانشپیش سیستم و میشود متوقف پرواز انتهای

                                                                                                                                                                                                     

.22/99/9919هوایی)غیرنظامی(،روزنامهرسمی: حوادث و سوانح بررسی نامه.آیین9
   .9.همانبندپماده2
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:زیراست موارد از مورد چند یا یک

 هر به مستقیم برخورد اثر در آن از بیرون در یا پرنده وسیله در حضور هنگام در فردی-

 مستقیم معرض در قرارگرفتن اثر دریا و آن از جداشده اجزای جمله از پرنده وسیله از قسمت

 جدی آسیب متحمل یا شده مرگ به منتهی آسیب دچار پرنده وسیله جت موتور خروجی گاز

طبیعی علل از ناشی بدنی جدی آسیب یا مرگ به منتهی آسیب شود،درغیراینصورت بدنی

 مسافرین هب که صدماتی یا و فرددیگری توسط فرد شدن کشته خودکشی، قلبی، سکته مانند

می جای آن در پرواز خدمه و مسافران معمول بطور که ایمنطقه از خارج که غیرمجازی

پنهان  به منتهی باشد،همچنینآسیبمی مستثنی سانحه تعریف شمول باشد،از شده گیرند،

 فوت سانحه از پس روز 99 زمانی فاصله در دیده آسیب فرد آن در که است آسیبی مرگ

9نماید.
 

 سازه، استحکام بر که ایگونه به گردد، ایسازه خرابی دچار یا آسیبدیده پرنده هوسیل-

 روی بر رویداد از متأثر قطعات تعویض یا پرندهو وسیله پروازی خصوصیات یا و کارآیی

 براساسضمیمه  انجام به نیاز معمول طور به و گذاشته کنوانسیونشیکاگوتأثیر99وسیله

در داشته هپرند2عمده تعمیرات لذا  موتور، به محدود صدمه و خرابی که صورتی باشد،

ها،آنتن ها،بال نوک ها،ملخ به محدود صدمه یا و باشد آن متعلقات یا و موتور پوشش

 جزیی سوراخ یا و فرورفتگی پسا، نیروی کاهش در موثر پوششی سطوح ترمزها، ها،الستیک

9باشد.مستثنیمی سانحه فتعری شمول از باشد پرنده وسیله پوسته در
 

 پرنده وسیله گردد،بنابراینزمانی دسترس غیرقابل کامل طور به یا و ناپدید پرنده وسیله-

 پرنده وسیله الشه هنوز اما کرده پیدا خاتمه جستجو عملیات که شودمی محسوب شده ناپدید

 . است نشده پیدا

 در که پرنده وسایل عملیات با رابطه در سانحه از غیر به رویدادی نوع هر حادثه:وقوع-ب

4داشتهباشد. اثر بتواند یا و داشته اثر پرواز عملیات ایمنی
 

ونیزماده  درصالحیت شدید حادثه با سانحه نامه،تشخیصاینآیین9براساسمادها

                                                                                                                                                                                                     

همان..9
2. Major Repair. 

.22/99/9919هوایی)غیرنظامی(،روزنامهرسمی: حوادث و سوانح بررسی نامهآیین9.ماده9
 .همان.4



 37حفظایمنیهوانوردینقشسازمانهواپیماییکشوریایراندر
 

 غیرنظامی هوایی حوادث و سوانح بررسی مرجع بودهوسازمان، سازمانهواپیماییکشوری

سازمان هایدستگاه همکاری باشد.ایرانمی اسالمی جمهوری روقلم در  درحین ذیربطبا

که ایپرنده وسیله است موظف ،دراینرابطه،سازمان9است الزامی حوادث و سوانح بررسی

 طریق حداقلزمانممکناز در گردد،می شدید حادثه یا سانحه دچار کشور قلمرو داخل در

 محلثبت، کشورهای به را حادثه یا سانحه وقوع خبر دسترس، در یارتباط وسیله ترینسریع

 پرنده وسیله جرم حداکثر که صورتی در پرندهاطالعدهدو وسیله سازنده و طراح بردار،بهره

2نماید. اعالم نیز ایکائو به باشد کیلوگرم 2219 از بیش
 

بهره که ایپرنده سیلهو یا و ایرانی پرنده وسیله یک برای شدید ایحادثه که صورتی در

 نشود، متوجه واقعه محل کشور و افتد دیگریاتفاق کشور قلمرو در است، ایرانی آن بردار

به شدید حادثه استوقوع موظف سازمان  در و واقعه محل و سازنده طراح، کشورهای را

9دهد. اطالع ثبت، محل کشور به است کشوردیگری ثبت پرنده وسیله که مواردی
 

ایرانبودهوسانحه آن سازنده یا طراح برداریابهره ثبتیا محل که ایپرنده وسیله چنانچه

 یا مشاور و ذیصالح رسمی نماینده سازمانباید دهد، ازقلمروایرانرخ خارج در یاحادثه

4نماید. اعزام و واقعهمعرفی محل کشور به بررسیسانحه مراحل در شرکت جهت را مشاوران

متخصصانسازمان و ازکارشناسان متشکل ایمجموعه توسط هوایی حوادث و سوانح بررسی

 و قوانین رعایت سازمانضمن1پذیرد.اند،انجاممینامهتعیینگردیدهاینآیین1کهدرماده

به قطعات ارسال لزوم صورت در و مربوطه مدارک و اطالعات آوریجمع با مقررات

 از آمده بدست اطالعات تحلیل و تجزیه و خارجی یا و لیداخ معتبر مؤسسات و هاآزمایشگاه

 تعیین را سانحه وقوع عوامل و علل مستنداتمربوط، سایر و پروازی ضبط و ثبت هایدستگاه

 رییس طریق از و تهیه را مربوطه هایگزارش ایمنی، هایتوصیه ارائه ضمن لزوم صورت در و

6نماید.می ارسال ذیربط مبادی سازمانبه
 

                                                                                                                                                                                                     

.9و9.همان،مواد9
.4.همان،ماده2
.6ان،ماده.هم9
.9.همان،ماده4
.1.همان،ماده1
.99.همان،ماده6



99بهار،66،شمارهیکموبیستدورهپژوهشحقوقعمومی،فصلنامه 36
 

 

به هوایی، حادثه یا و سانحه به مربوط دعاوی طرح صورت در  مرجع عنوان سازمان

 اطالعات به را قضایی مرجع دسترسی زمینه قضاییذیربط، مقامات با همکاری ضمن بررسی،

9نماید. مربوطهبایدفراهم
 

 تمقاما به را الزم ایمنی هایحادثه،بایدتوصیه یا سانحه بررسی از مرحله هر سازماندر

 سایر از ایمنی هایتوصیه که صورتی صادرنماید،همچنیندر کشور خارج و داخل در مربوط

به نتیجه الزم، اقدامات انجام و موضوع بررسی ضمن باید شود، ارسال ایران به کشورها  را

2نماید. اعالم مربوط کشورهای
 

کلیهبموجباینآیین  مراقبت قبیل از حوادث و سوانح وقوع از مطلع واحدهای نامه،

بخش فرودگاهی و هواپیمایی هایشرکت فرودگاه، زمینی ایمنی پرواز،  عملیات ذیربط،

 و هوانوردی آموزش مراکز فرودگاهی، خدمات هایشرکت پرواز، هماهنگی و پروازی

 به بالفاصله را حادثه یا سانحه وقوع بایدخبر پرنده وسایل نگهداری و تعمیر تولید، مراکز

 از هریک دهد، رخ کشور قلمرو داخل در ایسانحه که صورتی ودر9دهند عاطال سازمان

 را خود تقاضایکتبی توانندمی پرنده وسیله سازنده و طراح بردار،بهره ثبت، محل کشورهای

 مراحل در شرکت جهت منتخب مشاوران یا مشاور و ذیصالح رسمی نماینده اعزام بر مبنی

سایراعالمن سازمان به رسما بررسی  باید سازمان، درصورتدرخواست نیز کشورها مایند.

4نمایند. اعزام را خود نمایندگان
 

گزارش  سازمان ظرف را خود وقوع92نهایی پساز تنظیم سانحه ماه  به و هوایی

 در شاناتباع که وکشورهایی پرنده وسیله سازنده و طراح بردار،بهره ثبت، محل کشورهای

 آن انجام به یا اندداشته حضور سانحه بررسی روند در که کشورهایی و انددیده آسیب سانحه

 پذیرامکان مدت این طی در مذکور گزارش تهیه خواهدنمود.چنانچه ارسال اند،کرده کمک

 و بررسیسانحه طی در پذیرفته انجام مراحل بر مشتمل موقتی گزارش باید سازمان نباشد،

 جرم حداکثر نماید.همچنیندرصورتیکه ارائه و تهیه انحهس سالگرد در را ایمنی هایتوصیه

                                                                                                                                                                                                     

.91.همان،ماده9
.96و91.همانمواد2
.9.همانماده9
.29.همان،ماده4
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ایکائو به را گزارش از نسخه یک باید باشد، کیلوگرم1999 از بیش دیده سانحه پرنده وسیله

9نماید. ارسال

 ایمنی جامع برنامه اجرای و تهیه مسئول براساساینمقررات،سازمانهواپیماییکشوری

 قبیل نامه،ازآیین این موضوع هوانوردی صنعت هایبخش کلیه باشد.می کشوری هوانوردی

 پرنده وسایل نگهداری و تعمیر و ساخت و طراحی مراکز ها،فرودگاه هواپیمایی، هایشرکت

 فرودگاهی، خدمات دهنده ارائه هایشرکت کشور، هایفرودگاه شرکت آن، قطعات و

 ایمنی و فرودگاهی و هوانوردی یاتعمل هایبخش ناوبری، خدمات دهنده ارائه هایشرکت

 و پروازی چک و نگهداری و تعمیر و اندازیراه و نصب هایبخش مراقبتپرواز، و زمینی

 فرودگاهی هایخدماتبخش هوانوردی، آموزشی مراکز هوایی، ناوبری هایسامانه بازرسی

 برنامه این زا مکلفند مربوطه هایبخش سایر و زمینی خدمات و رسانیسوخت و هندلینگ و

 از صادره ایمنی دستورات اجرای آتی، سوانح وقوع از پیشگیری بمنظور ،لذا2نمایند تبعیت

9است. الزامی سازمانهواپیماییکشوری، سوی
 

تاریخ الحاقیه9/99/16در بهماده نامهموردتصویبقراراینآیین9ایتحتعنوانتبصره

حوادثهواییغیرنظامیبرخوردبااماکن،تجهیزات،گرفتومقررگردید،چنانچهدرسوانحو

تاسیساتوادواتنظامی)اعماززمینی،دریایی،هوایی(صورتگیرد،سازمانموظفبهدعوت

4باشد.ازنمایندگانستادکلنیروهایمسلحووزارتدفاعوپشتیبانینیروهایمسلحمی

 نامه،آیین9986درسالکغیرنظامی،وسایلپرندهفوقسبدررابطهباحوادثوسوانح

فوقسبکغیرنظامی ساماندهیوسایلپرنده است. تصویبمدیریتو بموجبآن1شده

فوتمی بهجرحیا کهدچارسانحهمنجر پرنده وسیله موظفاستبالفاصلهدارنده گردد،

یمایمنیتاوسیلهپرندهرادرمحلسانحهباحفظاصولایمنیمتوقفساختهوبانصبعال

انجامتشریفاترسیدگیبهسانحهازتغییروضعوسیلهپرندهیاصحنهسانحهخوددارینموده

واقدامسریعنسبتبهانتقالمجروحانبهمراکزدرمانینماید،سازمانپسازاطالعازوقوع
                                                                                                                                                                                                     

 .99.همان،ماده9
.99.همان،ماده2
.91.همان،ماده9
.99/99/9916نظامی(،روزنامهرسمی:هوایی)غیر حوادث و سوانح بررسی نامهآیین9.الحاقتبصرهبهماده4
 .99/91/9986،روزنامهرسمی:مدیریتوساماندهیوسایلپرندهفوقسبکغیرنظامی نامه.آیین1
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پسازرسیدگسانحهبالفاصلهاقدامبهاعزامکارشناسانبهمحلوقوعمی نظریهنمایدتا ی،

9کارشناسیخودرااعالمدارند.

بررسذیسذانحهراجذزءوظذایفهذایاساسذیاسذت،چونکذهدارایضذعفنامذهاینآیین

نفذعتذریناشذخاصدرانحصاریسازمانقراردادهوممکناستسذازمانخذوددرزمذرهذی

تذریندهحادثهباشد.درحالیکذهدرمقذرراتاتحادیذهاروپذا،بررسذیسذوانحتوسذطکذارآموز

پذیردودرآمریکانیزهیاتایمنذیحمذلوکارشناسانمستقلکشورهایاروپاییصورتمی

نقلملیکهیکهیاتمستقلدولتیاست،مسئولیتبررسیسوانحرابهعهدهداردوسازمان

بنذابراینتجدیدیذدنظرو2هوانوردیآمریکاملذزماسذتدرایذنزمینذههیذاترایذارینمایذد.

نامذهدرراسذتایمسذتقلنمذودننهذادبررسذیکننذدهسذوانحهذواییینقسذمتآیذیناصالحا

باتوجهبهاینکهبخذشاعظمذیازصذنعتحمذلنقذلازسویدیگر،رسد.ضروریبهنظرمی

هذایجذدی،عذدماسذتقاللسذازماندرباشد،بنابراین،یکیچذالشهواییدراختیاردولتمی

است،بطوریکهریاستسازمانازسذویدولذتتعیذینوبررسیدقیقسوانحوحوادثهوایی

درپیمدیریتیوازهمهمهمترفقداناستقاللمالیاینسازمانووابستگیتغییراتمداوموپی

بهدولتامکانداردکهبررسیسوانحهواییبطورکاملودقیقصورتنپذذیرد،لذذاتقویذت

ویاتشکیلنهذادیمسذتقلدرایذنرابطذهاستقاللسازمان،بخصوصدربررسیسوانحهوایی

رسد.ضرویبنظرمی


 . حفظ سالمت و رعایت بهداشت مسافران6

و بوده برخوردار اهمیتخاصی از هوایی بهداشتمسافران ضرورتحفظسالمتو

شود.مطابقترینچالشپیشرویسازمانهواپیماییکشوریمحسوبمیترینومهماصلی

شیکاگوهریکازکشورهایعضوکنوانسیونموافقتمینماید،کهدرکنوانسیون94ماده

سایر و طاعون تبزرد، آبله، تیفوس)مسری( وبا، شیوع برایجلوگیریاز الزمه، مواقع

توانکنوانسیونمیفذمایممختلذضامراضساریهبهوسیلةهواپیمااقدامالزمبعملآورد.در

میمهذضدومشذبخازEو Dهایازجمله،بندت.ذیافراهاییصدستورالعملوذنخصذیدرا

                                                                                                                                                                                                     

.69.همان،ماده9
 .941جباری،حقوقهوایی...همان،.2
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المللیدرحوزهبینلعملراستوراتودرذذمقکنوانسیونشیکاگومربوطبهاجرای1رهماذش

ابهد اشت ستانداست. شماره 92/8ارد خصوص این اذبیدر یذمن هارکشودارد، عضوی

مربوطلمللیابینراترذمقواذهللعمراتوذسصدخصوریدرجاراتمقرازبایدن،نسیواکنو

سازمانبهداشتهتوسطذکاردیوذموکلیهنهااهآمحمولههمرانومسافروجخربهورودو

کنوانسیونبهامکاناتوتسهیالتموجوددر1جهانیمنتشرشدهاست،تبعیتنمایند.ضمیمه

بهدافرودگاه و سالمت حوزه در غیرمنتظره حوادث با رابطه در اجرایها عمومی، شت

المللیوبرنامهتوسعهسالمتوبهداشتملیاختصاصداردوهایبهداشتیبیندستورالعمل

هامربوطاستتاهایپزشکیدرفرودگاهکنوانسیوننیزبهتاسیسمراکزفوریت94ضمیمه

 9بتواننددرمواقعاضطراریسریعبهارائهخدماتپزشکیاقدامکنند.

استاندارددراینراستا ایکائومقررات، وتوصیه، هایمتعددیدرخصوصسالمتوها

شیکاگوایجادنموده،ازجمله9144کنوانسیون44بهداشتمسافرانهواییدراجرایماده

نقل A 91-92 قطعنامهشماره شیوعامراضمسریازطریقسیستمحملو پیشگیریاز به

کندکهپیشگیریومراقبتازسالمتوبهداشتمیهواییمربوطاست.اینقطعنامهتاکید

پرواز در بینمسافران هواییهای نقل و صنعتحمل در ایمنی ضروری ارکان از المللی،

2گردد.محسوبمی
 

سازمان متاسفانه است. کشوری هواپیمایی سازمان فوق، مقررات مجری حال هر به

شرکت و ایران هایهواپیماییدهواپیماییکشوری ویروسکووید با رابطه )کرونا(91ر

موقعبهتوقفپروازهااقدامنکردندکهشیوعبیماریمسئولیتخودرابخوبیانجامندادهوبه

درکشوررابدنبالداشتهاست.
 


                                                                                                                                                                                                     

،سایت«ینمقرراتخبردارند؟افزایشقربانیانویروسمرگبارکرونا،مسئوالنحملونقلهواییازا»منصورجباری،.9
خبریتحلیلیتابناکبهآدرس:

https://www.tabnak.ir98/99/18مورخ111919کدخبر. 
2. ICAO, Protection of the Health of Passengers and Crews and Prevention of the 
Spread of Communicable Disease through International Travel, Assemb. Res. A35-12, 
available at http:// www. icao. int/ icao/ en/ med/ med_resolutions.html#A35-12. 
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 هواپیمایی کشوری نکات ضعف سازمانایرادات و  .7
یبهیذأتدولذترئیسسازمانبهپیشنهادوزیرراهوشهرسذازیوتصذو:سازمانمدیریت

باشذد،امذارئذیسازآنجائیکهماهیتسازمانیکنهادفنیوتخصصیمی9گردد.منصوبمی

شذود.وضذعیتروسذایپیشذینوحاضذرایومالحظاتسیاسذیانتخذابمذیآناغلبسلیقه

هذایجذدیمواجذهگویایاینمطلببوده،بطوریکهسازمانازنظرمدیریتی،معموالًباچالش

ومصذوبهشذورایعذالی2درحالیکهبذراسذاسقذانونمذدیریتخذدماتکشذوریبودهاست.

،بایدریاستسازمانیکفذردمتخصذصوآگذاهبذهامذورهوانذوردیوحذائزشذرایط9اداری

بینیشدهدرمقرراتموصوفوبدورازهرگونهگرایشاتسیاسیوجناحیباشد.پیش

ایذناقتضذاداردمسذتقلباشذدامذاسازمانجهتنیلبهاهذدافخذویش،:استقالل عدم

هذایسذذازماندرسازمانازنظرمالیواستخدامینیزوابستهبهدولذتاسذت،بطوریکذههزینذه

.همچنینازنظراسذتخدام،پرسذنلسذازماننیذزدرسلسذلهگرددقالببودجهمصوبتامینمی

تواندحتذیاسذتقاللنسذبیبنابراین،بااینوصفسازماننمی4مراتباداریدولتقراردارند.

داشتهباشد.

تاسیسسازمان،مقررگردیدهبذودمقذرراتاداری،هنگامدر:مربوطه مقرراتفقدان 

هذاییبذهپیشذنهادوزارتراهواستخدامی،مذالیومعذامالتیسذازماندرچذارچوباساسذنامه

بذهتصذویبریزیحداکثرظرفمذدتسذهمذاهتهیذهوشهرسازیوسازمانمدیریتوبرنامه

هنذوزاززمانتاسیس،ایذنسذازمانسال99درحالیکهباگذشتبیشازهیأتوزیرانبرسد.

رسانیدولذتدرهایمربوطهبودهاست.اخیراًبنابهاعالمپایگاهاطالعنامهفاقداساسنامهوآیین

نونیوجهتجریتشذریفاتقذارسیدههیاتوزیراناساسنامهبهتصویب99/91/9918تاریخ

هایاشارهشدهبرطذرفنشذدهوبذهقذوتخذودبااینحال،ضعف 1.درمرحلهابالغقراردارد

باقیست.

                                                                                                                                                                                                     

21/99/9969،روزنامهرسمی:9969اصالحیقانونهواپیماییکشوریمصوب1.ماده9
 .21/98/9986،روزنامهرسمی:9986.قانونمدیریتخدماتکشوری،مصوب2
 .99/94/9911شورایعالیاداری،روزنامهرسمی:9911،مصوب191911شماره.مصوبه9
 .21/98/9986،روزنامهرسمی:9986قانونمدیریتخدماتکشوری،مصوب21.ماده4
 .https://www.dolat.irسایترسمیدولت،اخبار،.وب1

https://www.dolat.ir/
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سازمانبعنوانمتذولیاصذلیصذنعتهوانذوردی:گیری در تصمیمکافی عدم اقتدار 

برخذوردارباشذد.امذاگیریواختیارکاملدرانجامامذوردرتصمیمبایدازاقتدارالزموکافی

تگیاینسازمانازنظرسلسلهمراتبمدیریتی،مذالیواسذتخدامیونیذزفقذدانمقذرراتوابس

الزم،موجبشدهاستکهسازماننتواندوظایفخویشرابهنحومطلوبانجامدهذد.نمونذه

درشذرایطاضذطراریآسذمانکشذوربارزاینضعفساقطشذدنهواپیمذایاکراینذی،بذدلیل

تصذمیماتمقتضذیدرپیشذگیریازدرحالیکذهبمنظذوراتخذاذباشذد،می98/99/9918مورخ

موظفبودمراتذبرابذههیذاتوزیذرانگذزارش9وقوعسانحههوایی،سازمانبموجبقانون

دادهوباتصویبهیات،موقتاًمانعپروازهاگردد.اماسازمانازایذنامذرنذاتوانبذودهوباعذ 

بهخطوطهواییکشوراوکراین،بهاشتباهمذوردگردیدیکفروندهواپیمایمسافربریمتعلق

اصابتموشکپدافندهوایینیروهایمسلحقرارگیردوسقوطنماید.

هذابذهعهذدهسذازمانبذودهو،ایمنذیفرودگذاه2ازسویدیگر،علیرغماینکهمطابققذانون

ازوظذایفدرسازمانبایددرمقابلایکائوومراجعداخلیپاسخگوباشد.بااینحال،بخشذی

ایذذنزمینذذهازجملذذهامذذورفرودگذذاهیوکنتذذرلترافیذذکهذذوایی،بجذذایسذذازماندرشذذرکت

پذیرد.هاوناوبریهواییایرانصورتمیفرودگاه

 
 گیرینتیجه

وظایفعمدهسازمانهواپیماییکشوریرا1هرچندقانونهواپیماییکشوریدرماده

جرایالزاماتکلیهضمائمکنوانسیونشیکاگوبودهوتبییننمودهاست،اینسازمانمتولیا

صنعت روزافزون و پیشرفتسریع اما باشد. پاسخگو مراجع سایر و ایکائو مقابل در باید

برداریازفضایهواییباگذشتهقابلمقایسهنبودهوچهبسااینهوانوردیازجملهشیوهبهره

توانآنهاراهواپیمادرمعنایکهبهسختیمیگیردهاییصورتمیبرداریتوسطماشینبهره

اینپرنده حالیکه در قرارقانونهواپیماییکشورینامید. تحتتاثیر ایمنیهوانوردیرا ها

تصویببرخیآیینداده با حتی و ایننامهاند است. نشده جبران نقصقانون هایاجرایی،

مربوطبهواضعانمقرراتااشکالبی ایننامهعمازقوانینوآیینتردیدتماماً زیرا نبوده، ها
                                                                                                                                                                                                     

 .21/91/9928،روزنامهرسمی:9928مصوبقانونهواپیماییکشوری،99.ماده9
 .21/99/9969،روزنامهرسمی:9969اصالحیقانونهواپیماییکشوریمصوب1.ماده2
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سازمانهواپیماییکشوریاستکهمقررهنویسانراازاصولواهمموضوعاتبایدباخبرو

مطلعساختهوهدایتنماید.

بنابراینضروریستکهسازمانهواپیماییکشوری،ایمنیناشیازتوسعههواپیماییرابه

صنعتایجادنماید.سازمانبهعنوانمتولیصنعتحملونقلموازاتپیشرفتوتوسعهاین

هایامورهوانوردیباهواییکشوربایدباداشتناختیاراتوابزارحاکمیتیوناظربرفعالیت

باید اینراستا ودر تامیننموده درفضایکشوررا اهدافحفظایمنیوسالمتپروازها

ضواریزیبرنامه استانداردها، دستورالعملها، ارتقایایمنیرابطو جهتحفظو هایالزم

تبیین،تدوینوتهیهواعالمونشرودراجرایتمامیآنهانظارتجدیومستمرداشتهباشد.

سوییکیچالش از ریاستسازمان بطوریکه آنست، استقالل عدم هایجدیسازمان

همهمهمترفقداناستقاللمالیایندرپیمدیریتیوازدولتتعیینوتغییراتمداوموپی

وام سازمان این استکه دولتموجبشده به آن وابستگی و وسازمان دولتشده دار

بی موجب عمده، ضعف این و نماید اجرا را او برنامهمنویات عدم نیز و وثباتی ریزی

الداشتهسیاستگذاریوعدماعمالصحیحودقیقنظارتدولتبرصنعتهوانوردیرابدنب

برون بمنظور لذا نمایندهاست. بعنوان سازمان که دارد اقتضا وضعیتپیشآمده، رفتاز

حاکمیتدرصنعتهوانوردیونیزمتولیاصلیامورمربوطبهایمنیهواپیماییدرکشور،

نهایتسعیوتالشوتمهیداتمقدماتیضمناهتمامجدیبهاجرایمقرراتبین المللی،

هایهایمربوطهونظارتدقیقبرفعالیتضعقوانینومقرراتوتنظیمدستورالعملالزمدرو

برنامه سیاستگذاری، همچنین و مقررات اجرای حسن و همکاریهوانوردی کالن، ریزی

المللیبکاربستهوزمینهارتقایایمنیهوانوردیرافراهمآورد.تنگاتنگباجامعهبین
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(.9984ر،هواپیماییکشو

(.9911)تهران:چاپگلها،المللعمومیهواییحقوقبینکاظمی،حمید، -

(.9919)تهران:نشرمیزان،المللهواییحقوقبینمردانی،نادروعربرضا، -

(.9988)تهران:قلمگستر،مقرراتهواپیماییمظفری،احمد، -

ررسیکنوانسیونشیکاگوب-المللهواییایبرحقوقبینمقدمهنوادهتوپچی،حسین، -
 (.9919انتشاراتخرسندی، )تهران:وضمایمآن



 ها مقاله

28جباری،منصور،قانونقابلاجرادرحملونقلهوایی:بررسیسوانحهواییفوکر -

،1هایحقوقیشهردانش،شماره(،مجلهعلمیترویجیپژوهش9984)999-(وسی9999)

 .9981بهاروتابستان

،مسئوالنحملونقلهواییاز«افزایشقربانیانویروسمرگبارکرونا»نصورمجباری، -

 خبر تابنککد تحلیلی سایتخبری دارند؟، مقرراتخبر 111919این 98/99/18مورخ

https://www.tabnak.ir. 
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 ها قوانین، مقررات و دستورالعمل 

تبعدی.مجلسشورایملیواصالحا9928قانونهواپیماییکشوری،مصوب -

هواپیماییکشوری - کنوانسیون مربوطبه قواعد و تصویبمقرراتفنی اجازه قانون

.9916المللی)کنوانسیونشیکاگو(مصوببین

مجلسشورای9464هایهواپیماییایران،مصوبقانونمسئولیتموسساتوشرکت -

اسالمی.

مجلس99/91/9919هایهواپیماییایران،مصوبقانونتعیینحدودمسئولیتشرکت -

شورایاسالمی.

.9914قانونتشدیدمجازاتکبوترپرانی،مصوب -

.9914نامهاجرائیقانونتشدیدمجازاتکبوترپرانیمصوبآیین -

آیین - مصوب کشوری، هواپیمایی تابعیت و ثبت آن،9949نامه بعدی اصالحیه و

.9999مصوب

هایمربوطبهتعلیمیماییوموسسههایمتخصصانفنیهواپنامهاجراییگواهینامهآیین -

.9912وتربیتمتخصصانهواپیمایی)غیرنظامی(،مصوب

ایرانمصوبآیین - هواپیماهایکشوریخارجیدر پرواز آیین9949نامه ثبتو نامه

.9949هواپیمامصوب

الزاماتآیین - و تجهیزات قطعات، محصوالت، پروازی قابلیت تایید الزامات نامه

.9981طراحیوتولیدمصوبتشکیالت

بهرهآیین - توسعه، احداث، فرودگاهنامه مدیریت و مصوببرداری غیرنظامی، های

9912.

مدیریتوساماندهیوسایلپرندهفوقسبکغیرنظامی. نامهآیین -

.9919هوایی)غیرنظامی(،مصوب حوادث و سوانح بررسی نامهآیین -



 انگلیسی -ب
Book 
- Verschoor, Diederiks, An Introduction to Air Law (Netherlands: Kluwer 

Law and Taxation Publishers, 1983). 



 177حفظایمنیهوانوردینقشسازمانهواپیماییکشوریایراندر
 

Documents 
- Convention on International Civil Aviation (Chicago Convention). 
 
- Convention on the Marking of Plastic Explosive for the Purpose of 

Detection. 
 
- Report of the ICAO Sub-Committee, LC/SC Legal Status, WD No.23, 

10 October 1965. 
 
- Annex l to the Convention on International Civil Aviation, 7 th ed. 

(Montreal: ICAO, Sept. 1982). 
 
- Annex 6 to the Convention on International Civil Aviation: Part II–

International General Aviation–Aeroplanes (3d ed. Sept. 1983). 
- Annex 8 to the Convention on International Civil Aviation: 

Airworthiness of Aircraft, 10
th
 edn. (2006). 

 
- Annex 14 to the Convention on International Civil Aviation: 

Aerodromes (Volumes 1 and 11). 
 
- Annex 18 to the Convention on International Civil Aviation: The Safe 

Transport of Dangerous Goods by Air. 

 
- ICAO Training Manual; Doc. 7192; Manual of Procedures for 

Establishment and Manegement of a States Personnel Licensing System, Doc. 
9379; Human Factors Training Manual, Doc, 9683. 

 
- ICAO Manual on the Regulation of International Air Transport (DOC 

9626). 
 
- ICAO, Protection of the Health of Passengers and Crews and Prevention 

of the Spread of Communicable Disease through International Travel, Assemb. 
Res. A35-12, available at http:// www. icao. int/ icao/ en/ med/ 
med_resolutions.html#A35-12. 

 



 


