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 هدف  (1

صنعت  مراکز و استقرار آن در های غیرمخرب صالحیت کارکنان آزمون تاییدتائید دستورالعمل بیان روند ارزیابي و هدف از تدوین این روش اجرائي، 

 است. EN 4179مطابق با الزامات استاندارد  ،هوانوردی

 کاربرد  دامنه( 2

 دهد. تحت پوشش قرار مي را بهای غیرمخر آزمونکلیه مراکز  ،این دستورالعمل

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

 اند. شده 3نامه سطح  مخرب موفق به اخذ گواهيهای غیر معتبر در زمینه آزمونجع که از یکي از مراشود  اطالق ميکلیه نفراتي به 

 ملی هیئت( 3-2

مورخ  51545 شماره نامه مطابق با بخش ایران و غیرمخربهای  که در انجمن آزمونصنعت هوانوردی کشور  غیرمخربهای  هیئت ملي آزمون

 .است هسازمان هواپیمایي کشوری تشکیل گردید 23/11/1400

 کارفرما ( 3-3

در قالب یک قرارداد نهاد، سازمان یا شرکتي که نفرات را در قبال حقوق یا دستمزد به صورت تمام وقت یا پاره وقت بکار گیرد. این همکاری باید 

 انجام پذیرد.

  1بررسی سند( 3-4

ها به تائید هیئت ملي رسیده است مطابق با الزامات یک سند مرجع  فرایندی است که طي آن یک سند توسط فرد یا افراد خبره که صالحیت آن

 د.گیر قرار مي بررسيمورد 

 2های غیرمخرب صالحیت کارکنان آزمون تاییددستورالعمل  (3-5

 خود را غیرمخربهای  گردد و کارفرما موظف است کارکنان آزمون تدوین مي EN 4179استاندارد  سندی است که توسط کارفرما مطابق با الزامات

 صالحیت نماید. تایید، ارزیابي و آموزش مطابق با این سند

 نامه معتبر گواهی( 3-6

  گردد که تاریخ اعتبار آن سپری نشده باشد. اطالق مي 3یا  2، 1نامه صالحیت سطح  به گواهي

 پایه 3نامه سطح  گواهی( 3-7

در  3سطح  های نامه فهرست این گواهي .گردد اطالق مي ،باشد EN 4179 سهنامه سطح  تواند مرجع صدور گواهي که مي نامه سطح سه آن گواهيبه 

 .استآمده  AB/F/04به شماره  3سطح  کارکنان تیصالح تاییددرخواست  فرم

 عدم انطباق( 3-8

 گردد. مي اطالقعدم انطباق  ،مطابق با یک سند مرجع الزام یک نشدن برآوردهبه 

 عمده عدم انطباق( 3-9

 با توانند مي ها انطباق عدم. گردد ، اطالق ميگذارد مي تأثیر نظر مورد نتایج به دستیابي برای مدیریت سیستم توانمندی بر که انطباقي عدمبه  

 :گردند بندی طبقه عمده عنوان به زیر شرایط

 شدن برآورده خصوص در اهمیتي حائز تردید اگر یا باشد داشته وجود فرایند اثربخش کنترل بودن برقرار در اهمیتي حائز تردید اگر( 3-9-1

 .باشد داشته وجود خدمات و محصوالت با ارتباط در شده مشخص الزامات

 انطباق عدم نتیجه در و دهد نشان را یافته نظام خطای است ممکن که یکسان ای مسئله یا الزام به مربوط جزئي های انطباق عدم از تعدادی( 3-9-2

 .شود ایجاد عمده
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 جزئی عدم انطباق( 3-10

 .ندارد تاثیر نظر مورد نتایج به دستیابي برای مدیریت سیستم توانمندی بر که انطباقي عدم

 ها مسئولیت( 4

 هیئت ملي است.عهده  بر اجرای این روش اجرایيمسئولیت 

 هیئت ملي است. رایي بر عهده دبیرمسئولیت نظارت بر اجرای این روش اج

 کار  روش( 5

 تکمیل فرم درخواست( 5-1

ملزم به رعایت  CAOIRI Part-Mاز مقررات  M.A.606(f)و بند  CAOIRI Part-145از مقررات  A.30(f).145مراکزی که مطابق با الزامات بند 

الزم است جهت اطمینان از انطباق دستورالعمل  ،مخرب خود هستندهای غیر  صالحیت کارکنان آزمون تاییدجهت  EN 4179 استاندارد الزامات

 AB/F/09به شماره  کارکنان صالحیت تاییددستورالعمل  ارزیابيدرخواست تکمیل فرم نسبت به  ،مذکور با استاندارد خودصالحیت کارکنان  تایید

مجاز  از سوی هیئت ملي، غیرمخربهای  ن آزمونصالحیت کارکنا تاییدي بدون تائید دستورالعمل سازمان/شرکتاقدام نمایند. بدیهي است که هیچ 

 د بود.به فعالیت نخواه

 دریافت و ثبت فرم درخواست( 5-2

تواند به صورت حضوری، از  ها و ضمائم آنها باید توسط دبیرخانه انجمن به موقع دریافت و ثبت گردد. این درخواست و ضمائم آن مي کلیه درخواست

ارزیابي دستورالعمل راهنمای مطابق با  ،موظف استانجمن د. دبیرخانه نارسال گرد به دبیرخانه انجمن آدرس پستي، و یا پست الکترونیکي طریق

پس از  روز کاری 5 تا ها و ضمائم آنها را کنترل نموده و هرگونه نقص مدرک را حداکثر درخواست AB/W/04به شماره  کارکنان صالحیت تایید

 اعالم نماید. به متقاضي به صورت رسمي مدارک، دریافت

 د.نگرد ارسال مي ملي به دبیر هئیت پست الکترونیکياز طریق  ،جهت تشکیل پرونده و بررسي ،اند هایي که به صورت کامل دریافت شده درخواست

 تشکیل پرونده( 5-3

اقدام نماید. برای  متقاضي سازمان/شرکتموظف است در خصوص تشکیل پرونده برای  ملي ، دبیر هیئتپس از دریافت فرم درخواست و ضمائم آن

  تخصیص یابد.رقمي منحصر به فردی به شرح زیر  6هر پرونده الزم است کد 

001 401 

 رقم آخر سال شمسي 3 در انجمن رقمي عضویت 3سریال 

 .تنها یک کد اختصاص خواهد یافت /سازمانشرکتبه هر   

 غیرمخربهای  صالحیت کارکنان آزمون تاییدارزیاب دستورالعمل  تاییدشرایط ( 5-4

شوند، الزم است توسط  بکار گرفته مي غیرمخربهای  صالحیت کارکنان آزمون تاییدتیم ارزیابي که در فرایندهای ارزیابي دستورالعمل کلیه اعضای 

 تحت پایش موثر عملکرد قرار گیرند.و  تائیدمطابق با شرایط زیر  و غیرمخربهای  اعضای هیئت ملي آزمون

 ایران. غیرمخربهای  در انجمن آزمون حقیقي عضویت( 5-4-1

 .مورد تائید هئیت ملي 3نامه سطح  دارا بودن گواهي( 5-4-2

 هوایي. صنعت مرتبط با های در شرکت 3سال سابقه کار به عنوان کارشناس سطح  3حداقل ( 5-4-3

 به تائید هیئت ملي. EN 4179تسلط بر الزامات استاندارد ( 5-4-4

 به تائید هیئت ملي. ISO 19011الزامات ارزیابي و ممیزی مطابق با الزامات  اب آشنایي( 5-4-5

 .QA/P/02به شماره  يطرف يب یيروش اجراطرفي بودن نسبت به سازمان/شرکت ارزیابي شونده مطابق با  بي تایید( 5-4-6

 طرفی بی بررسی( 5-5

بایکد بکه ازای هکر     تکیم ارزیکابي   ینماید. هریکک از اعضکا   تیم ارزیابيطرفي اعضای  بيدر بررسي هر پرونده اقدام به بررسي  استموظف  ملي هئیت

طرفکي   بي آنکه از بکار گرفته شوند مگرای  از اعضا نباید در ارزیابي پرونده یک نمایند. هیچ QA/F/07طرفي به شماره  پرونده اقدام به تکمیل فرم بي
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 د.ها استفاده نمای بررسي پروندهصالحیت برای  واجددر صورت نیاز، از نفرات مدعو  استمجاز  ملي هئیتها اطمینان حاصل شود.  آن

 توان به موارد زیر اشاره کرد: طرفي گردد مي تواند مصداق نقص بي از جمله شواهدی که مي

 با سازمان/شرکت متقاضي. سال گذشته 2ای، یا اجرایي در حداقل  مشاورهآموزشي،  قراردادهرگونه داشتن  (الف

 .گردد بخشي از آن محسوب مي متقاضي سازمان/شرکتسازماني که در یا  متقاضي و سازمان/شرکتعضویت در هیئت مدیره یا سهامداران ب( 

 دستورالعملبررسی ( 5-6

 های غیرمخرب آزمون صالحیت کارکنان تاییدستورالعمل مرحله بررسی د( 5-6-1

در  ،از تاریخ ثبت درخواست در دبیرخانه انجمن کاری روز 10الزم است حداکثر ظرف مدت  ،طرفي پس از اطمینان از رعایت الزامات بي مليهیئت 

گزارش عدم فرم  ،د. در صورت عدم کفایت دستورالعملاقدام نمای EN 4179مطابق با الزامات  کارکنان صالحیت تاییددستورالعمل خصوص بررسي 

متقاضکي ارسکال    سازمان/شکرکت تکمیل و از طریق دبیرخانه انجمکن بکه    AB/F/11به شماره  کارکنان صالحیت تاییدانطباق ارزیابي دستورالعمل 

 امجکدد  آن را اصالح دستورالعمل اقدام نموده وروز پس از دریافت عدم انطباق)ها( در خصوص  30موظف است حداکثر تا  سازمان/شرکتگردد.  مي

ملکي   هیئکت مجاز خواهد بود، اقدامات اصالحي خود را بکا   سازمان/شرکتجهت بررسي به دبیرخانه انجمن ارسال نماید. در طول این مدت نماینده 

 هماهنگ نماید.

 های غیرمخرب آزمون صالحیت کارکنان تاییدستورالعمل مرحله ارزیابی استقرار د( 5-6-2

طرفي انتخاب شکده و مطکابق بکا راهنمکایي ارزیکابي       با رعایت اصل بي ارزیابي تیم ،عدم انطباق در مرحله بررسي سند در صورت عدم وجود هر گونه

سکتقرار الزامکات   متقاضکي بکه منظکور اطمینکان از ا     سازمان/شکرکت  ارزیکابي اقکدام بکه    AB/W/04به شماره کارکنان صالحیت  تاییددستورالعمل 

 نماید. مي کارکنان صالحیت تاییددستورالعمل 

به تشخیص هیئت ملي این امکان و  متقاضي سازمان/شرکتاما حسب ضرورت یا درخواست  .گیرد انجام مي (مجازیبرخط )ها به صورت  ارزیابياین 

 ارزیابيجهت برگزاری متقاضي  سازمان/شرکت. در صورت درخواست پذیردانجام  سازمان/شرکتبه صورت حضوری در محل  ارزیابيوجود دارد که 

 متقاضي خواهد بود. سازمان/شرکتبه عهده  ارزیابي بامرتبط مازاد  یها کلیه هزینه ی،حضور

 تاییکد فرم گزارش عدم انطباق ارزیابي دسکتورالعمل  صالحیت کارفرما مشاهده شود،  تایید، عدم انطباقي در فرایند ارزیابيدر صورتي که طي فرایند 

و گزارش  ستیفرم چک لدر  راخود شواهد ارزیابي  ،فرایند ارزیابيطي در  ه اعضای تیم ارزیابي الزم است. کلیگردد تکمیل مي AB/F/11 صالحیت

در خصکوص جمکع بنکدی و     موظف استپس از تاریخ اتمام ارزیابي، سر ارزیاب  کاری ساعت 72حداکثر  و ثبت نمایند AB/F/12 به شماره ارزیابي

اقدام نموده و نظر نهایي خود را جهکت توصکیه یکا عکدم توصکیه       AB/F/12به شماره  و گزارش ارزیابي ستیفرم چک لثبت کلیه شواهد ارزیابي در 

 هیئت ملي قرار دهد.دبیر در اختیار  ،برای گواهي کردن

ام موظف است، اقدام اصالحي و زمان اجرای آن را با توافق هئیت ملي تعیین نموده و ظرف مدت معین در خصوص انج متقاضي سازمان/شرکت

اقدامات  در صورت انطباق کاملاقدام اصالحي اقدام نماید و سوابق آنرا جهت بررسي از طریق دبیرخانه انجمن در اختیار هیئت ملي قرار دهد. 

تکمیل و جهت صدور نامه ملي توسط هیئت  AB/F/10به شماره  کارکنان صالحیت تاییدجلسه انطباق دستورالعمل  فرم صورت اصالحي با الزامات،

نیازمند انجام  بارزیاسرحسب تصمیم  است ممکن ،اختیار دبیر انجمن قرار خواهد گرفت. فرایند بررسي اقدامات اصالحيدر  دستورالعمل، تایید

 مجدد باشد. ارزیابي

 های غیرمخرب آزمون کارکنان صالحیت تاییدصدور نامه تائید دستورالعمل ( 5-6-3

در اختیار دبیرخانه انجمن قرار خواهد  ،، فرم مذکور از طریق دبیر هیئت مليAB/F/12 صالحیت به شماره تاییدانطباق دستورالعمل پس از تائید 

 متقاضي تسلیم خواهد شد. سازمان/شرکتنماینده  به تنظیم و ،ریاست انجمنصالحیت با امضای  تاییدگرفت و نامه تائید دستورالعمل 

آن به تائید هئیت ملي  کارکنان صالحیت تاییدي که دستورالعمل سازمان/شرکتو دامنه فعالیت  ، شماره پروندهارزیابي شونده سازمان/شرکتنام 

سال از تاریخ جلسه تصمیم گیری خواهد بود و در صورت  5 تایید دستورالعمل، نامهاعتبار خواهد گردید.  درجانجمن  وبگاه رسميدر  استرسیده 

این روش  5الزم است سازمان/شرکت در خصوص ویرایش و بازنگری آن اقدام نموده و جهت تائید مجدد آن مطابق با بند  هریک از موارد زیربروز 

 نماید: عملاجرایي 

 3نامه و تغییر کارشناس سطح  مدت اعتبار گواهي صالحیت، تاییدشرایط  ،شامل دامنه فعالیتهرگونه تغییر در الزامات سازمان/شرکت  الف(

 .مسئول
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 های غیرمخرب.  صالحیت کارکنان آزمون تایید باگونه تغییر در الزامات مقرارت سازمان هواپیمایي کشوری مرتبط هر ب(

 .EN 4179گونه تغییر در الزامات استاندارد هرج( 

 های مراقبتی  ارزیابی( 5-6-4

با تکمیل فرم درخواست  ،صالحیت خود تاییداز تاریخ صدور نامه تائید دستورالعمل  پسماه  11حداکثر است موظف  /شرکت متقاضيسازمان

 خود نماید.  کارکنان صالحیت تاییددستورالعمل  ارزیابي مراقبتياقدام به درخواست  AB/F/09شماره 

 های تجدید اعتبار  ارزیابی( 5-6-5

 غیرمخربهای  صالحیت کارکنان آزمون تاییدساله تائید دستورالعمل  5از سررسید اعتبار حداقل سه ماه قبل  است موظف /شرکت متقاضيسازمان

 .خود نماید کارکنان صالحیت تاییددستورالعمل تایید اقدام به درخواست تجدید  AB/F/09خود با تکمیل فرم درخواست شماره 

  اسناد و مدارک( 6

 AB/W/04 کارکنان صالحیت تاییدراهنمای ارزیابي دستورالعمل 

 AB/F/09 کارکنان صالحیت تاییددستورالعمل  ارزیابيفرم درخواست 

 AB/F/10  کارکنان صالحیت تاییدجلسه انطباق دستورالعمل  صورت فرم

 AB/F/11 کارکنان صالحیت تاییدفرم گزارش عدم انطباق ارزیابي دستورالعمل 

 AB/F/12 صالحیت کارکنان تاییددستورالعمل  و گزارش ارزیابي ستیفرم چک ل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



تایید دستورالعمل  روش اجرایی ارزیابی

 های غیرمخرب زمونآ صالحیت کارکنان

 6 از  6 صفحه 
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  نمودار فرایند( 7
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