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 هدف  (1

های غیرمخرب و استتررار آن   کارکنان آزمونصالحیت  تاییدارائه راهنمایي الزم جهت ارزیابي و تائید دستورالعمل هدف از تدوین این روش اجرائي، 

 است. EN 4179هوانوردی، مطابق با الزامات استاندارد  های ها و شرکت سازماندر 

 کاربرد  ( دامنه2

هستتند را   EN 4179 ایي کشوری ملزم به رعایت الزامتات که مطابق با الزامات سازمان هواپیم های هوایي ها و شرکت کلیه سازمان ،این دستورالعمل

 شود.   شامل مي

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

 اند. شده 3نامه سطح  های غیرمخرب موفق به اخذ گواهي شود که از یکي از مراجع معتبر در زمینه آزمون به کلیه نفراتي اطالق مي

 مسئول 3کارشناس سطح ( 3-2

صالحیت، انتختاب و تفتویا اختیتار شتده استت و مستئولیت        تاییدای است که از طرف کارفرما مطابق با الزامات دستورالعمل  کارشناس سطح سه

 را بر عهده دارد.غیرمخرب های  اطمینان از اجرای صحیح و استاندارد آزمون

 ( کارفرما 3-3

ستمزد به صورت تمام وقت یا پاره وقت بکار گیرد. این همکاری بایتد در قالتی یتر قترارداد     نهاد، سازمان یا شرکتي که نفرات را در قبال حروق یا د

 انجام پذیرد.

 1کارفرما کارکنان صالحیت تاییددستورالعمل ( 3-4

توسط کارفرما تدوین شده است و به تائیتد هئیتت    3و  2، 1صالحیت کارکنان سطح  تاییدای بر EN 4179است که مطابق با الزامات  يدستورالعمل

 شود. آن سازمان شناخته ميغیرمخرب های  صالحیت کارکنان آزمون تاییدملي رسیده است. این دستورالعمل مرجع 

 ها مسئولیت( 4

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

 .استغیرمخرب های  مسئولیت نظارت بر اجرای این دستورالعمل به عهده کلیه اعضای هیئت ملي آزمون

 کار  روش( 5

هتای   ستازمان هواپیمتایي کشتوری بته انجمتن آزمتون      09/12/1399 متور    56037نامه شتماره   با اینکه تشکیل این هئیت مطابق نظر به( 5-1

فعالیت دارند، بتا تکمیتل   غیرمخرب های  کشور که در زمینه آزمونهوانوردی ایران سپرده شده است، الزم است کلیه کارفرمایان صنعت غیرمخرب 

 ایران شوند.غیرمخرب های  فرم عضویت حروقي، عضو انجمن آزمون

صتالحیت کارکنتان    تاییدمنوط به تدوین دستورالعمل غیرمخرب های  حراز صالحیت کارکنان آزمونا EN 4179( مطابق با الزامات استاندارد 5-2

اقتدام بته تتدوین     EN 4179بایتد مطتابق بتا الزامتات استتاندارد      غیرمخترب  هتای   رو هر یر از کارفرمایان ارائه دهنده خدمات آزمون است. از این

 خود نمایند.غیرمخرب های  مونصالحیت کارکنان آز تایید، اقدام به آننموده و بر اساس صالحیت کارکنان  تاییدستورالعمل د

فترم درخواستت   صالحیت و استررار آن در سازمان خود، باید به همتراه   تاییداین دسته از کارفرمایان پس از اطمینان از کفایت دستورالعمل ( 5-3

ای بته دبیرخانته انجمتن     نامهصالحیت خود را ضمیمه نموده و طي یر  تایید، دستورالعمل AB/F/09به شماره  تیصالح تاییددستورالعمل  دیتائ

 ارسال نمایند. ایران غیرمخربهای  آزمون

حتداقل یتر ممیتزی     یت کارکنان در سازمان، کارفرمتا صالح تاییدگردد به منظور اطمینان از استررار الزامات دستورالعمل  اکیدا توصیه مي( 5-4

 های احتمالي را برطرف نمایند. اقداخلي را انجام داده و عدم انطب

هتای   هتا بته تائیتد هئیتت ملتي آزمتون       صالحیت آن تاییدکارفرمایاني مجاز به احراز صالحیت کارکنان خود خواهند بود که دستورالعمل ( 1 هتوج

 .رسیده باشد صنعت هوانوردی غیرمخرب

                                                           
1 Employer’s Written Practice 
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غیرمخرب های  را در اختیار دبیر هئیت ملي آزمون آن ،پیوست رکامدو  AB/F/09، فرم شماره متراضي دبیرخانه انجمن پس از دریافت نامه( 5-5

بتا  غیرمخرب های  روز کاری در جلسه هیئت ملي آزمون 3موضوع درخواست را حداکثر ظرف مدت نیز  هیئتدهد. دبیر  قرار ميهوانوردی صنعت 

 نمایند. یزی ميتیم مماقدام به تعیین  طرفي بي طرفي مطرح نموده و اعضای هئیت نیز با توجه اصل توجه به اصل بي

ای بته سازمان/شترکت متراضتي اعضتای تتیم را       نماید و طي نامته  طرفي اقدام به تعیین اعضای تیم ارزیابي مي هیئت ملي بر اساس اصل بي( 5-6

 نماید. ميمعرفي 

ت کتاری  ساع 48، ترکیی تیم ارزیابي را بررسي نموده و موافرت یا عدم موافرت خود را ظرف مدت حداکثر شرکت متراضي مجاز خواهد بود( 5-7

 به هیئت ملي اعالم نماید.

 سر ارزیاب شناخته خواهد شد.ها به عنوان  نفر خواهند بود که یکي از آن 3اعضای تیم ممیزی حداکثر ( 5-8

 مان/شرکت متراضي اعالم خواهد شد.ساعت پیش از انجام ارزیابي به ساز 72یم شده و حداقل با هماهنگي سرارزیاب برنامه ممیزی تنظ( 5-9

فترم کتر   ها و شواهد ارزیتابي در   یا حضوری )به درخواست سازمان/شرکت متراضي( برگزار شده و یافته و فرایند ارزیابي به صورت برخط( 5-10

 تاییتد گتزارش عتدم انطبتاق ارزیتابي دستتورالعمل      گونه عدم انطباق جزئي یا مهم فترم  وجود هر تدر صور .گردد ثبت مي و گزارش ارزیابي ستیل

اریخ ارزیتابي  روز از ت 30تکمیل شده و ارزیابي شونده موظف خواهد بود با هماهنگي تیم ارزیابي مدت زمان اقدام اصالحي را که حداکثر  صالحیت

 است را معین نماید.

به همراه شواهد هر یر از آنهتا بته   به تفکیر و اصالحي انجام شده را  سازمان/شرکت متراضي باید اقدام ،اتمام فرصت تعیین شدهپیش از ( 5-11

 دبیرخانه انجمن ارسال نماید.

سر ارزیاب موظف خواهد بود اقدامات اصالحي انجام شده را بررسي و از کفایت آنها اطمینان حاصل نماید. در صورت عتدم کفایتت مجتددا    ( 5-12

صتالحیت   تاییتد جلسته انطبتاق دستتورالعمل     صتورت موضوع به سازمان/شرکت متراضي انعکاس یافته و در صورت کفایت اقدامات اصالحي، فترم  

هتای   و عتدم انطبتاق   AB/F/12به شتماره   و گزارش ارزیابي ستیفرم کر ل در به همراه کلیه شواهد ارزیابي مندرج AB/F/10به شماره کارکنان 

 گردد. و به منظور تصمیم گیری به هیئت ملي ارسال ميشده احتمالي و اقدامات اصالحي مرتبط ضمیمه 

گیتری   سر ارزیاب اقدام به تشکیل جلسه تصتمیم  تاییدتاریخ دریافت ساعت کاری از  72هیئت ملي موظف خواهد بود ظرف مدت حداکثر ( 5-13

طترف تشتخی     مالک عمل خواهد بود و کلیه اعضایي که نسبت به پرونده بتي  يطرف گیری در هیئت ملي اصل بي نماید. در تشکیل جلسه تصمیم

هتای تخصصتي بتا     ها، نهادها و انجمن ورت نیاز از سازمانتواند در ص مي ملي گیری منع خواهند شد. هئیت داده نشوند، از شرکت در جلسه تصمیم

 و همکاری نماید.طرفي دعوت به حضور  رعایت اصل بي

توضیحات عتدم پتذیرش   کارکنان صالحیت  تاییدجلسه انطباق دستورالعمل  صورتدر صورت عدم تائید پرونده سازمان/شرکت متراضي در ( 5-14

 نموده و اقدام به رفع نر  نماید.ا هماهنگي دبیرخانه انجمن با سازمان/شرکت متراضي تماس حاصل عنوان شده و سر ارزیاب موظف خواهد بود ب

 کارکنتان  صتالحیت  تاییتد جلسه انطبتاق دستتورالعمل    صورتتمامي اعضای حاضر در جلسه موظف به امضای فرم  ( در صورت تائید پرونده،5-15

 هستند.

صتالحیت اقتدام بته تهیته نامته تائیتد        تاییتد جلسته انطبتاق دستتورالعمل     صورتپس از تائید ساعت  48دبیر هیئت موظف است حداکثر ( 5-16

صالحیت کارکنتان سازمان/شترکت متراضتي نمتوده و از طریتق دبیرخانته انجمتن بته آن سازمان/شترکت ارستال نمایتد. نتام              تاییددستورالعمل 

انجمتن  وبگتاه  از تتاریخ نامته بایتد بتر روی     روز کتاری   4نیز حداکثر ظرف متدت   تایید دستورالعملسازمان/شرکت متراضي به همراه شماره نامه 

 ثبت و در اختیار عموم قرار گیرد.ایران غیرمخرب های  آزمون

 شود.ارزیابي  طي فرایند ارزیابي مراقبتي مجدداالزم است هر ساله ساله است و  5دارای اعتبار  ( نامه تایید دستورالعمل5-17

ماه بعتد از تتاریخ نامته تاییتد دستتورالعمل، بتا تکمیتل فترم          11، سازمان/شرکت موظف است حداکثر تا های مراقبتي فرایند ارزیابيدر ( 5-17-1

. هماهنگي الزم جهت انجتام ارزیتابي مراقبتتي ستاالنه را بعمتل آورد.      AB/F/09صالحیت کارکنان به شماره  تاییددرخواست ارزیابي دستورالعمل 

 روز کاری خواهد بود. 30ت اصالحي همانند ارزیابي اولیه تاریخ رفع اقدامابدیهي است 

اقتدام   صالحیت کارکنتان  تاییددستورالعمل هریر از موارد زیر الزم است سازمان/شرکت در خصوص ویرایش و بازنگری بروز در صورت ( 5-17-2

 :نماید اقدام دستورالعمل این 5 بند با مطابقآن  تجدید ارزیابينموده و جهت 

 3نامته و تغییتر کارشتناس ستطح      صالحیت، مدت اعتبتار گتواهي   تاییدالف( هرگونه تغییر در الزامات سازمان/شرکت شامل دامنه فعالیت، شرایط 

 مسئول.
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 های غیرمخرب.  صالحیت کارکنان آزمون تایید باگونه تغییر در الزامات مررارت سازمان هواپیمایي کشوری مرتبط هرب( 

 .EN 4179گونه تغییر در الزامات استاندارد هرج( 

صالحیت کارکنان، اعتبار این دستورالعمل باطل محسوب شده  تاییدماه پس از تاریخ نامه تائید دستورالعمل  12در صورت عدم ارزیابي ( 5-17-3

 ارزیابي را از ابتدا آغاز نماید.و سازمان/شرکت موظف خواهد بود فرایند 

صتالحیت   تاییتد کردن کارکنان سطوح مختلتف صتالحیت مطتابق بتا الزامتات دستتورالعمل        های مراقبتي تنها سوابق گواهي در ارزیابي( 5-17-4

صالحیت کارکنان نیز در ایتن مرحلته کنتترل خواهتد شتد.       تاییدسازمان/شرکت کنترل و ارزیابي خواهد شد. عالوه بر این بروز بودن دستورالعمل 

 حضوری یا برخط انجام نخواهد شد. ا به صورت کنترل مستندات و سوابق خواهد بود و ارزیابيتنه مراحلنحوه ارزیابي در این 

پذیرد همانند ارزیابي اولیه کلیه مستندات، ستوابق و متدارک سازمان/شترکت بته صتورت       سال انجام مي 5که پس از  تجدید ارزیابيدر  (5-17-5

 حضوری یا برخط انجام خواهد گرفت.

 اسناد و مدارک  ( 6

 AB/F/09 کارکنان تیصالح تاییددستورالعمل  ارزیابيفرم درخواست 

 AB/F/10 صالحیت کارکنان تاییدجلسه انطباق دستورالعمل  صورتفرم 

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

 


