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 (FOREWORD)                 پيشگفتار :

سازمان هواپيمائي كشوري بر اساس تعهدات بين المللي و قوانين داخلي نظام مقدس جمهوري اسالمي 

خطير نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات و استانداردهاي پرواز در صنعت  ایران عهده دار وظيفه

هواپيمائي غير نظامي كشور ميباشد و در این راستا جهت شناسائي منابع تهدیدكننده ایمني و ارتقاء 

 1120آیين نامه بررسي سوانح و حوادث هوایي غيرنظامي مصوب سال ضریب ایمني پروازها بر اساس 

 ”Annex13”ين المللي و دستور العمل هاي سازمان جهاني هواپيمائي كشوري ایكائومقررات بو

را مورد بررسي و مطالعه قرار داده و پس از كشف علت اصلي  غيرنظامي  وقوع سوانح وحوادث هوائي

و عوامل كمك كننده سانحه توصيه هاي ایمني را بمنظور رعایت استانداردها و مقررات پروازي و 

 صادر مي نماید.  مشابه و یاموارد پيشگيري از تكرار سوانحو براي ر به ایمني پرواز توجه بيشت

)ایكائو( و ضمائم مربوطه تأكيد دارند كه  يهواپيمایي كشور يسازمان بين الملل 13انکس مندرجات 

 كه در این گزارش يمقتض  يایمن ياز تجزیه و تحليل و ترسيم نتایج و تعيين علل بهمراه توصيه ها

قرار گيرد . تنها هدف  يمقصر قلمداد نمودن اشخاص مورد بهره بردار يدر راستا يخواهد آمد نبایست

سوانح مشابه درآینده رخداد از  يبه علل و ریشه ها بمنظور پيشگير يسوانح ، همانا دست یاب يبررس

 خواهد بود .

    “The Sole Objective of the investigation of an accident or incident 

shall be the prevention of accident and incident. It is not the purpose 

of this activity to apportion blame or liability.” 
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متعلق به  EP-MNEبه عالمت ثبت B747-300هواپيماي  1/0/29مورخ در خصوص سانحه  

از سانحه پس از اطالع  يبه وقوع پيوست ، تيم بررسن كه در فرودگاه كرما شركت هواپيمایي ماهان

اطالعات الزم نمود.   يوقوع سانحه در حداقل زمان ممكن در محل حاضر شده و اقدام به جمع آور

به ایكائو و كميسيون ایمني حمل و  (Notification)براساس قوانين بين المللي اطالعيه این سانحه 

ازنده و طراح هواپيما ارسال گردید كه كشور سازنده در بعنوان كشور س (NTSB)نقل آمریكا 

سانحه  ضمن تشكيل جلسات گوناگون درخصوص  يم بررسيسپس تبررسي این سانحه شركت نكرد.

مراقبت پرواز و پرسنل  يذیربط مسئول و همچنين مصاحبه با  كروي پرواز و كنترلرها يسانحه با مباد

دقيق اسناد و  يها يبررس این رهگذرقرار داده  و در  ياسكارشن هاييبررس تحتفرودگاه، موضوع را 

و  يو مطالعه و تحقيق پيرامون سایت سانحه و الشه هواپيما جهت تعيين علل اصل يـ عمليات يكتب فن

از بروز موارد مشابه نيز انجام پذیرفته  يجهت پيشگير يایمن يوقوع سانحه و صدور توصيه ها يكمك

 است .

ایران و دست اندركاران صنعت  ياسالم يجمهورن محترم در نظام مقدس اميد است كه مسئولي

 انتهاي این گزارش در كه  هحومطر يایمن يبا ملحوظ نمودن توصيه ها يبویژه مدیران اجرای يهواپيمای

معمول هوانوردي كشور صنعت  در يایمن ارتقاءدر مسير توسعه و  درج شده ،امعان نظر بيشتري را

 نمایند.

 سانحه يرسبرمسئول 
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 (SYNOPSIS)ه سانحه خالص

 

 شركت  هواپيمایي ماهان:               بهره بردار   مالک و

  Sep, 2013 23برابر  01/00/1129 تاريخ وقوع :                         

 (11:40UTC)به وقت محلي  11:10ساعت وقوع :                         

 فرودگاه كرمان        سانحه :           وقوع محل 

  Boeing B747-300          :            نوع وسيله پرنده 

   EP-MNE     عالمت ثبت :                      

  نفر 94    : تعداد کروي پروازي

 نفر 412         تعداد مسافر:                     

 مه جاني نداشته است.این سانحه صد             صدمات جاني :             

 نفر 1           صدمه جرحي:                

 Minor Damage :       خسارات وارده به هواپيما 
 عدم رعایت  تصميم گيري صحيح خلبان و ضعف در:                                اصلي علت

 وي پروازيرمل توسط كدستورالع                                                        
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 (FACTUAL INFORMATION)     اطالعات  جمع آوري شده:    -1
 
 (History of Flight)               خچه پرواز:يتار 1-1

به عالمت  B747-300هواپيماي  1/0/29دقيقه به وقت محلي روز دوشنبه مورخ  11:10در ساعت 

نفر خدمه پرواز  94با   IRM.5070یي ماهان، پرواز شماره متعلق به شركت هواپيما EP-MNEثبت

از باند از برج مراقبت پرواز  Take Off""نفر سرنشين( پس از اخذ مجوز  441نفرمسافر )جمعاً  412و

، خلبان در حين خزش بر روي باند، در یك سوم از انتهاي منوره  فرودگاه كرمان به مقصد مدینه 14

سمت راست ميكند و سعي نموده تا هواپيما را به سمت خط  اپيما بهباند احساس كشيده شدن هو

 مركزي باند هدایت نماید، در این زمان هواپيما به سمت چپ منحرف كه خلبان از پرواز منصرف شده

( Aborted Take-off )    هواپيما را متوقف نماید لكن هواپيما از انتهاي باند خارج تا و تالش مي نماید

 14متر خاكي( خارج از انتهاي باند  100متر آسفالت و  100متر ) 911طي حدود  شده و پس از

(STOP WAY)  عدد از الستيك هاي اصلي آن متوقف  4و بعد از تركيدن تعداد فرودگاه كرمان

تخليه مسافرین را  "Evacuation"مي گردد. در این زمان خلبان با هماهنگي مهمانداران دستور 

مسافرین از طریق درب هاي اضطراري و سرسره هاي نجات هواپيما كليه انيه ث 20حدودصادر و در 

 خارج مي شوند.  

 (Injuries to persons)صدمات به افراد:                 2-1

ایمني زميني فرودگاه كرمان خودرو هاي آتش نشاني را در محل  واحدبا وقوع این سانحه            

نفر از  11مسافرین اقدامات الزم را معمول و بعد از اتمام عمليات نجات  حادثه حاضر و نسبت به تخليه

به دو بيمارستان شهيد دیده بودند از هواپيما صدمه كه در حين تخليه  نفر مرد( 1نفر زن و  10مسافرین )

نفر از مصدومين بصورت سرپایي مداوا و از  10 .كرمان منتقل مي شوندشهر باهنر و شهيد كاشاني

بعلت صدمه  و یك نفر مردبدليل آسيب به مهره كمر نفر زن  9تان ترخيص مي گردند و مابقي )بيمارس

 .(  بستري مي گردندبه كشاله ران
غيره/ 

Others 

 (Injuries)/  يصدمات انسان Crewخدمه پرواز /  Passengerمسافرین / 

 Fatal) (تعداد كشته / 0 0 0

                                / يجد يتعداد زخم 0 1 0

(Serious Injuries) 

 (Minor)/  يجزئ يتعداد زخم 0 10 0

 (None)بدون صدمه /  94 406 0

 Total) (كل افراد / 94 412 0
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 (Damage to aircraft)                            ما : يت وارده  به هواپاخسار 3-1

ن خسارات به یده كه ای( گردMinor Damage)  جزئيب يما متحمل آسين سانحه هواپیبر اثر ا

 باشد: يل میشرح ذ

  دیسك هاي ترمز چرخ هاي اصلي هواپيمادیدن آسيب  -1

 اصلي  ارابه فرودعدد از چرخهاي  4تركيدگي  -9

  از آنها دو عدد باز شده وطبقه اول هواپيما نجات  يهاتمامي سرسره ، ,L5 R3غير از درب -1

 .پاره شده استحين تخليه مسافرین 

 (Other Damages)                                          ساير خسارات وارده:      4-1

 ه است.دیوارد نگرد يو عموم يبه اموال شخص يبين سانحه آسیادر اثر وقوع 

 

  (Personnel information)                             :          ياطالعات پرسنل 5-1

  اطالعات خلبان پرواز(PF) : 

 باشد. يم   601به شماره  (ATPL) یيحمل و نقل هوا ينامه خلبانيگواه يساله دارا 61خلبان پرواز 

 ير نظاميغ یيمايبوده و در صنعت هواپ شركت هواپيمایي جمهوري اسالمي ایران شان بازنشسته یا

ایشان قبل باشند.  يم MD11و   110 و  100رباس یا و  B727يماهايهواپ يتجربه پرواز بر رو يدارا

قطري  –عربستاني  –از ورود به شركت هواپيمایي ماهان در شركت هاي هواپيمایي خارجي كانادایي 

 پروازي ایشان بشرح ذیل است:  اطالعات. داشته استو.... نيز فعاليت پروازي 

19359 hours Total flying time: 
44 h Flying time in last 6 months on B747-300: 
11h Flying time in last 3 months: 
11h Flying time in last month: 

6h Flying time in last 72 hours: 

6 h Flying time in last 24 hours: 
54 h Flying time in current type: 

01 September 2013-
19 Feb 2014 

Last proficiency check (simulator): 

05 September 2013-
04 March 2014 

Last medical exam: 

01 September 2013-
19 February 2014 

Last simulator: 
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خلبان پرواز كمك اطالعات                                     (PNF)  :  

مي باشد. ایشان  1601( به شماره CPL) بازرگانيساله داراي گواهينامه خلباني  46پرواز خلبان كمك 

بوده و در صنعت هواپيمایي غير نظامي داراي تجربه پرواز بر روي  ارتش نيروي هوایيبازنشسته 

 . اطالعات پروازي ایشان بشرح ذیل است:مي باشند   110و   100س و  ایربا An.74هواپيماهاي

4665 hours Total flying time: 
277 h Flying time in last 6 months on B747-300: 
92 h Flying time in last 3 months: 
28 h Flying time in last month: 

6 h Flying time in last 72 hours: 
6 h Flying time in last 24 hours: 

800 h Flying time in current type: 
15 July 2013- 15 

January 2014 
Last proficiency check (simulator): 

11 July 2013-11 July 
2014 

Last medical exam: 

15 July 2013 Last simulator: 
 

  مهندس پروازاطالعات : 

مي باشد. ایشان   110( به شماره FE) مهندسي پرواز ساله داراي گواهينامه  60پرواز  مهندس پرواز

و سپس در شركت هواپيمایي ماهان جذب شده و  بوده جمهوري اسالمي ارتشنيروي هوایي  بازنشسته 

. اطالعات پروازي ایشان شدميبا  100و  ایرباس  TU-154بر روي هواپيماهاي يداراي تجربه پرواز

 ذیل است:بشرح 

 

12266 hours Total flying time: 
231h Flying time in last 6 months on B747-300: 
90h Flying time in last 3 months: 

40h Flying time in last month: 

6h Flying time in last 72 hours: 
6h Flying time in last 24 hours: 

2700h Flying time in current type: 
01 July 2013- 10 July 

2014 
Last proficiency check (simulator): 

08 September 2013-
22 march 2014 

Last medical exam: 

11 July 2013 Last simulator: 
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 (Aircraft information)                                     ما:يهواپ اطالعات      6-1

 (General Information)                 واپيمااطالعات كلي ه   1-6-1

 (  B747-300)  040-100نوع هواپيما :  بوئينگ 

 EP-MNEعالمت ثبت : 

 Boeing Companyكارخانه سازنده :   

 مالك هواپيما:  شركت هواپيمائي ماهان

 شركت بهره بردار : شركت هواپيمائي ماهان

 94/04/1206تاریخ ساخت :     

    91400هواپيما:  شماره سریال

 00110  :شماره گواهينامه ثبت هواپيما 

 (NOV2008 23) 01/02/1100   تاریخ صدور )تجدید( آن: 

 00110 :شماره گواهينامه قابليت پرواز

 (22/11/2013)1/02/1129تاریخ اعتبار آن:     

 (: Aircraft Radio station licenseگواهينامه رادیویي)تاریخ صدور 

  24 NOV.2008.كه در زمان سانحه معتبر بوده است 

 ( هواپيما :  Radio License Supplementگواهينامه رادیویي متمم)تاریخ صدور 

24NOV.2008.كه در زمان سانحه معتبر بوده است 

 نام شركت بيمه كننده، شماره بيمه نامه و تاریخ اعتبار آن: 

 04/00/1129انقضاء وتاریخ  6-100/000/1-20/100بيمه سامان به شماره 

  ساعت      20621مجموع ساعات پروازي بدنه هواپيما:     

 پروازيسيكل  16402( هواپيما:    Landingمجموع سيكل )نشست و برخاست یا 

با پوشش بيمه اي الزم مطابق با مقررات  04/00/1129لغایت  01/00/1121این هواپيما از تاریخ   

نفر  96شاملكت بيمه ایران تحت پوشش قرار گرفته كه این بيمه نامه جمهوري اسالمي ایران توسط شر

سقف پوشش بيمه مسئوليت  .( مي باشد شامل گارد امنيت پرواز مسافر) 412خدمه پروازي هواپيما و 

  و سقف پوشش حوادث خدمه پروازي USD 75/000قانوني شخص ثالث ومسافر )هر صندلي (  تا 

 باشد.مي USD 20/000/000مي گيرد. ارزش بيمه شده بدنه هواپيما در بر  USD85/000) هر نفر( 

بر اساس  (MP)مطابق با برنامه تعميراتي مورد تایيد سازمان هواپيمایي كشوري چك هاي فني هواپيما 

  APR/09/2010دستورالعمل تعمير و نگهداري صادره از طرف كارخانه سازنده هواپيما  در تاریخ  

 صورت مي پذیرد. 
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بر روي هواپيماي مذكور انجام  27/07/2013در تاریخ  "A"آخرین چك انجام شده از نوع       

 مانده است.  باقي  "A"ساعت تا زمان چك بعدي 116شده كه  

بر روي هواپيماي مذكور انجام  19/09/2012در تاریخ  "C"آخرین چك انجام شده از نوع       

 باقيمانده است.  "C"ساعت تا زمان چك بعدي  1911شده كه

 

 (Engine Information)اطالعات موتورها :            6-1- 2

-CF6از نوع    General Electricدستگاه موتور ساخت كارخانه  4این هواپيما مجهز به          

50E2   ها به شرح ذیل  مي باشد:بوده كه مشخصات فني و كاركرد آن 

( بر روي 91/06/9019تاریخ ) ( درS/N: 517129) السری (  به شمارهEng. 1) موتور يک*   

شده است.  این موتور از زمان ساخت تا روز سانحه داراي كل ساعت  نصب EP-MNEهواپيماي 

( مي  CSN:20932 CYC(  و ميزان كل سيكل پروازي آن )TSN:109551 F/Hپروازي )

تا روز  SHOP VISITسيهاي باشد. ميزان ساعات كاركرد پروازي موتور بعد از تعميرات و بازر

 سيكل  بوده است. 691ساعت و  1421سانحه  

( بر روي 90/10/9019تاریخ ) ( درS/N: 530248)سریال(  به شماره Eng. 2) موتور دو*   

نصب شده است. این موتور از زمان ساخت تا روز سانحه داراي كل ساعت   EP-MNEهواپيماي 

( مي باشد.  CSN:14919 CYCل سيكل پروازي آن )(  و ميزان كTSN:78211 F/Hپروازي )

تا روز سانحه   SHOP VISITميزان ساعات كاركرد پروازي موتور بعد از تعميرات و بازرسيهاي 

 سيكل  بوده است. 410ساعت و  1060

( بر روي 01/00/9011( در تاریخ )S/N: 528225) سریال (  به شمارهEng. 3) موتور سه*   

. این موتور از زمان ساخت تا روز سانحه داراي كل ساعت  نصب شده است EP-MNEهواپيماي 

( مي باشد.  CSN:20573 CYC(و ميزان كل سيكل پروازي آن )TSN:38205 F/Hپروازي )

تا روز سانحه   SHOP VISITكاركرد پروازي موتور بعد از تعميرات و بازرسيهاي ميزان ساعات 

 سيكل  بوده است. 102ساعت و  101

( بر روي 00/04/9011( در تاریخ )S/N: 517593)سریال(  به شماره Eng. 4) موتورچهار *  

نصب شده است. این موتور از زمان ساخت تا روز سانحه داراي كل ساعت   EP-MNEهواپيماي 

( مي باشد.  CSN:38015 CYC(و ميزان كل سيكل پروازي آن )TSN:54071 F/Hپروازي )

تا روز سانحه   SHOP VISITي موتور بعد از تعميرات و بازرسيهاي ميزان ساعات كاركرد پرواز

 سيكل  بوده است. 902ساعت و  112
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  (Metheorological Information)                   :هواشناسي اطالعات  7-1

 

براساس گزارش سازمان هواشناسي  OIKK) )  كرمانفرودگاه   (METAR)وضعيت هواي حاضر 

 بشرح جدول ذیل بوده است. 23/09/2013برابر با  01/00/29 كشور در مورخه 

 
 

 باد زمان

 ديد افقي

 

 ميزان و ارتفاع ابر

 فشار

UTC محلي 
 سمت

 )درجه(

 سرعت

 )نات(
HPA INCH 

 ابر  پايين
ابر پايه  

 متوسط
 ابر باال

09:00 12:31 270 10 
More than 

 10 km 

CAVOK 

 

 

- - 1015 29.99 

11:00 14:31 250 8 10 km 

 

 

Few  

 

 

045 - 1013 29.93 

11:40 

By 

TWR 

15:11 120 3 10 km 

 

 

Few  

 

 

045 - 1013 29.92 

12:00 14:31 160 6 10 km 

 

 

Few  

 

 

045 - 1012 29.91 

 

  باد تشكيل جریان هاي گردابي در فرودگاه تخمين زده مي شود. با توجه به تغيير جهت 

  (Aids to navigation)                   :يناوبر ياطالعات دستگاهها 8-1

 به شرح جدول ذیل مي باشد: كرماناطالعات دستگاههاي كمك ناوبري در فرودگاه   -
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فرودگاه كرمان در روز سانحه كليه دستگاههاي بر اساس گزارش واحد مراقبت پرواز مستقر در  

 . ه اندل بهره برداري بودكمك ناوبري فرودگاه سالم و قاب

 (Communications)                               :      ارتباطات  9-1

 اطالعات دستگاههاي ارتباطي در فرودگاه كرمان به شرح جدول ذیل مي باشد.  -

 
بر اساس گزارش واحد مراقبت پرواز مستقر در فرودگاه كرمـان در روز سـانحه كليـه دسـتگاههاي       -

 ویي فرودگاه سالم و قابل بهره برداري بوده اند. رادی
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 (Aerodrome Information)                       :  ياطالعات فرودگاه 11-1

از  پایي( 1041)متري 1010در ارتفاع  كيلومتري غرب شهر كرمان و 1رودگاه كرمان در فاصله ف         

متر وباند  41متر با عرض  1041 (RWY16-34)طول باند اصلي .است گردیده واقع  سطح دریا

باند اصلي این فرودگاه براي  "مي باشد.معموال متر مربع 41متر با عرض 9090 (RWY05-23)فرعي

انجام پذیرفته  14اكثر پروازها درنظر گرفته مي شود و براي این هواپيما نيز برخاستن و فرود از باند 

 Hook Barrier Foundationبراي نصب پایه هاي این فرودگاه محلي   14در انتهاي باند  است.

و نصب مفتول هاي آن در كنار باند انجام شده كه به  عمليات بتون ریزي "در نظر گرفته شده كه فعال

 پروازي این فرودگاه در نظر گرفته مي شود. عنوان موانع

 (Flight Recorders)اطالعات  پروازي:             و ضبط دستگاههاي ثبت   11-1

شد كه این  پس از  مراجعه تيم بررسي سانحه به محل سایت سانحه در فرودگاه كرمان مشاهده

بردار از هواپيما پياده شده و به خط پرواز شركت هواپيمایي  بهره دستگاهها توسط پرسنل فني شركت

از نمایندگان  FDR&CVRماهان در فرودگاه كرمان انتقال داده شده است. لذا  دستگاههاي  

دستگاهها بواسطه اینكه در قسمتي  اینتحویل گرفته شد.  بمنظور بازخواني فرودگاه  مذكورشركت در 

بطور سالم پياده شده و در اختيار تيم بررسي  ؛ قرار دارد كمتري است آسيب در معرض كه  از بدنه

 سانحه قرار گرفت.
 Cockpit Voice Recorder (CVR)  دستگاه ضبط صداي کابين پرواز  1-11-1

 Sundstrand)ساخت كارخانه  ) (Magnetic Tape CVRاز نوع دستگاه الف :  این

Honeywell)  كه قابليت ضبط حدود نيم ساعت آخر مكالمات پروازي را دارد كشورآمریكا بوده  .

شركت هواپيمایي جمهوري اسالمي با دستگاه  Radio Shopدرابتدا این قطعه در قسمت  

Honeywell Ground Support Equipment   دقيقه  16مورد بازخواني قرار گرفت كه بمدت

دستگاه ، توانایي براي بازسازي آن و تكميل عمليات مكالمات بازخواني شد. ليكن بدليل نقص فني در 

مقرر  مسئول تيم  بررسي سانحه بر اساس تصميملذا  ،بازخواني در داخل كشور موفقيت آميز نبوده

قرار بازخواني تحت   (BFU)البراتوار كميسيون بررسي سوانح كشور آلمان این دستگاه در  گردید

 Jan 07 سوانح در تاریخ دفتر ایمني و بررسي  هرد . لذا بدین منظور این دستگاه با حضور نماینديگ

 واني قرار گرفت .مورد بازخ BFUدر البراتور  10/10/29برابر  2014

 : CVRب : مشخصات دستگاه 
Make:                      Sundstrand                               Type:                   CVR 

Part Number:            980-6005-056                          Serial Number:     7009 

ULB Battery S/N:       56889                    ULB EXP date: JUL 2012    (not valid) 

The type of CVR has a magnetic tape memory with a recording about 30 

minutes.  

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=cvr%20980-6005&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0CFcQFjAJ&url=https%3A%2F%2Fmyduncan.aero%2Fonline%2Fparts%2Fdetail%2F980-6005-076&ei=RjheU-G_DIiVtAaxsoCQBA&usg=AFQjCNE5HGG505B5NdhGxRmxHc4aE07Gog&bvm=bv.65397613,d.Yms
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 به شرح ذیل ضبط شده است : Tracks 4روي  CVRاطالعات 
Track 1: Public address and time                                                          30 minutes              

Track 2: VHF and Hot-mic Captain side                                              30 minutes 

Track 3: VHF and Hot-mic Copilot side                                              30 minutes 

Track 4: Cockpit Area Microphone                                                      30 minutes 

 

           با مشخصات CVR، قطعه  (PC)ج : بر اساس گزارش واحد فني شركت هواپيمایي ماهان 

93-A100-80  روي هواپيما مي بایست نصب باشد ، ليكن تيم بررسي سانحه  55460با سریال

، لذا بررسي  باز شده از هواپيماي سانحه دیده متفاوت است CVRمشاهده نمود كه این مشخصات با 

ري انجام شد. بر اساس دستورالعمل كارخانه سازنده ،این دو قطعه با مشخصات فني متفاوت بر عميق ت

در تاریخ  148006شماره  OP1است و بر اساس  (Interchangeable)روي هواپيما تعویض پذیر 

08 Nov 2012  بدليل خرابيCVR عویض شده و ، این قطعه تCVR مشخصات با  P/N: 980-

قطعه  EXP date ULBبا توجه به روي هواپيما نصب شده است.  7009 سریالو  6005-056

و مربوطه  OP1تعویض آن نبوده و حتي ه بمجاز ،پرسنل فني توسط Jul 2012 30جدید در تاریخ  

 اقدام اصالحي انجام پذیرد. مشخصات به بخش كنترل قطعات عمر دار واحد مهندسي ارسال نشده تا
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را بازخواني نماید و پس از  Tracks 4راتوار نتوانست بطور مستقيم الب CVRبدليل نقص فني د: 

بـازخواني  كـرده كـه    آنبازكردن نوار مغناطيسي آن شـروع بـه بـازخواني نـوار از سـطح رو و زیـر      

دقيقه بـازخواني   11بمدت  باندهر Track Audio files 8  موفقيت آميز بوده و CVRدستگاه 

از  منجـر بـه سـانحه      كـه ازآخرین  مكالمات كاكپيـت پرواز  دقيقه 10كه درمجموع حدود گردید،

و تخليـه اضـطراري   تا زمـان  وقـوع سـانحه     كرمانهواپيما در فرودگاه  مسافرگيري و استارت زمان

 :ارائه ميگرددبشــرح ذیــل   این مكالماتاختصاره بوده برا مسافرین 
 " MNE-EPبه عالمت ثبت B747هواپيماي  CVRگزارش  "

 دهگوين متن
CVR 

Related 
Time 

 F/E 12:51 ميتوانيد برق و همه وسيله ها را قطع كنيد

 PIC 14:09 آماده اید؟ Briefingبراي 

 F/O 14:10 بله قربان

 PIC 14:13 ها را بگذار Speedخب

)خلبان دستوراتي به مهندس پرواز براي راهنمایي حالت هاي 

 اضطراري موتور مي دهد(
PIC 14:28 

 PIC 14:45 حاضري تو

 F/O 14:46 من آماده ام

 Check list PIC 14:47خواندن

Today I set auto broke to work otherwise I 
apply manually  

PIC 15:05 

on board Coordنفر  412كاپيتان در را ببندم،
inator 

15:37 

 PIC 15:40 بله لطفاً ببندید

 start PIC 17:05شروع به خواندن چك ليست قبل از 

Good after noon tower Kerman IRM5070 
Destination to medina 

F/O 17:25 

 Check list) PIC 19:14شروع به انجام(

Ground 4# و Engine PIC 19:30 

#4 Engine clear to start G/M 19:32 

Rotates G/M 19:54 

Roger F/O 19:56 

Starting Engine #3 F/E 20:35 

3 OK G/M 20:38 
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Starting Engine #2 F/E 21:27 

OK G/M 21:28 
Starting Engine #1 F/E 22:18 

 G.M 22:19 برو آقا

 Left sideو در disconnectآقاي مهندس دستت درد نكنه 

  See you Laterبایست 
F/E 23:17 

 check list PIC 23:29خواندن و انجام دادن 

Kerman, IRM5070 Ready for taxi F/O 23:47 

Confirmed to line up RWY 34 for take-off TWR 23:51 
Roger IRM5070 taxi to RWY 34 F/O 23:56 

 PIC 24:01 ميكنم take offرا ميگذارم بعد  powerاول

Right clear? PIC 24:22 

Right clear F/O 24:23 

 ready for take-off PIC 24:53مهندس به كابين بگو كه

 F/E 24:56 گمباشه مي

 PIC 24:57 االن بگو كه وقتش است

Cabin Crew Prepare For Take-Off Please F/E 25:06 

 F/A 25:13 )خوش آمد گویي اطالعات پرواز(

Mahan5070 request for line up F/O 25:33 

Mahan5070 destinations to medina- on-Nabi 
line up for take-off…. TWR 25:37 

Before take off check list PIC 26:22 

Flap? PIC 26:53 

10 degree F/O 26:54 

Stab trim? PIC 26:58 

5.7 F/O 26:59 

 ready for departure PIC 27:59بهش بگو

Mahan 5070 request for departure F/O 28:01 

Mahan 5070 clear for take-off. Wind…… TWR 28:06 

 PIC 28:22 موم شد.چك ليست كه هم ت

Before take-off check list completed F/O 28:38 

Set take-off thrust please PIC 28:41 

Done F/O 28:43 

Middle high F/O 28:57 

Check PIC 28:58 

Eighty F/O 29:00 

Detect PIC 29:01 
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Power set F/O 29:05 

Check PIC 29:06 

V1 F/O 29:24 

 PIC 29:25 چي شد؟

 29:26 ----- صداي بستن موتورها

V1 را رد كردیم ها F/O 29:27 

Abort PIC 29:29 

Brake PIC 29:34 

Reach …… نا مفهوم PIC 29:36 

 PIC 29:39 یا زهرا

 F/E 29:44 ترمز

 PIC 29:46 بده حاال با دستي بگردونم

 PIC 29:49 دیگه خرابترش نكن

 29:51 ----- وانعصداي برخورد چرخ ها با م

Cabin crew at your station for evacuation PIC 29:59 

 TWR 30:00 چي شد؟

Tower, abort take-off F/O 30:01 

 TWR 30:03 بله بله

 TWR 30:04 آتش نشاني از برج

 PIC 30:08 چي شد بچه ها

 F/O 30:15 آقا خاموش كنيم؟

APU را روشن كن PIC 30:18 

 PIC 30:22 يما چطوره؟وضعيت هواپ

 PIC 30:32 )به سر مهماندار( شما چيزي از وضعيت موتورها  ميبينيد؟

evacuation check list PIC 30:39 

Ground evacuation check PIC 30:42 

Evacuation كردند F/O 30:46 

Attention cabin crew , evacuate , evacuate PIC 30:49 

 PIC 30:57 چي شد؟

Evacuation check list PIC 31:12 

 31:15 -------- پایان مكالمات

 

PIC      : Pilot in Command                                                FO    : First Officer 

APP     : Approach                                                               FE   : Flight Engineer 
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TWR    : Tower                                                                   GM   : Ground Mechanic 

FA        :   Flight Attendance 

 

 

 Flight Data Recorder  (FDR) دستگاههاي ثبت پارامترهاي پروازي:    2-11-1

 Flight Data monitoring با استفاده از تجهيزات  هواپيماي سانحه دیده SSFDRالف : در ابتدا 

 Row Data Fileفرودگاه امام خميني)ره( مورد بازخواني قرار گرفت و شركت هواپيمایي ماهان در 

 اجراستخپارامتر هاي فني پرواز را نتوانست  ليكن نرم افزار ،آن در اختيار نرم افزار مربوطه قرار داده شد

 Flight Data Acquisition Unitآن است كه به دليل نقص فني  یانگر. تحقيقات موجود نمادكن

  است .فرستاده شده  FDRبعضي از پارامترها به طور نا منظم به 

 :   FDRب   : مشخصات دستگاه 

Manufacturer:        Honeywell            Type:          SSFDR 

Part Number:         980-4700-042             Serial number:         10783 

This type of FDR has a Solid state Memory with a recording time of 180 hours.  

، مراحل تكميلي در كمسيون بررسي سوانح كشور  FDRبه علت عدم توانایي براي بازخواني اطالعات 

 و Honeywellرهاي شركت هاي دو بار با نرم افزا FDRدستگاه  انجام شد و اطالعات (BFU)آلمان 

Allied-Signal از  %96كه  گردید مورد بازخواني قرار گرفت و اطالعات استخراج شد و مشاهده

ضبط  FDR هاي FRAMEو مابقي اطالعات به طور ناهمگون در ضبط شده  (0)اطالعات به صورت 

انحه استخراج كرد. ستجزیه و تحليل  بمنظورشده كه نمي توان آن را به گراف یا خروجي عددي 

بوده  Digital Flight Data Acquisition Unit  (DFDAU)طرف خارجي مبني بر خرابي نظریه 

است. با توجه به اینكه آخرین بازخواني در سه ماه قبل از سانحه در شركت با موفقيت انجام شده بود، 

یا حتي زمان نصب  شركت هواپيمایي نتوانست در خصوص اقدامات فني بر روي این سيستمكن يل

DFDAU كند. ارائه مستندي روي این هواپيما مدرك 

معيوب این هواپيما تعویض گردید و سپس هواپيما  DFDAUپس از وقوع سانحه  ، الزم بذكر است

بازخواني شد و كليه اطالعات  SSFDRیك پرواز آزمایشي انجام داده و دوباره اطالعات دستگاه 

SSFDR  خواني شد كامل و صحيح بازبطور. 
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 :هواپيما بدنهحل برخورد و اطالعات مربوط به م 12-1
(Wreckage and Impact Information) 

فرودگاه كرمان بـه مقصـد مدینـه، خلبـان در حـين       14از باند  شروع خزش هواپيما براي برخاستن  پس از

راسـت ميكنـد ، در    خزش بر روي باند، در یك سوم از انتهاي باند احساس كشيده شدن هواپيما به سمت

این زمان هواپيما را به سمت چپ منحرف  كرده كه این موضـوع بـا آثـار بـاقي مانـده از السـتيك هـاي        

هواپيما بر روي آسفالت باند نمایان است و سعي نموده تا هواپيما را به سـمت خـط مركـزي بانـد هـدایت      

از پـرواز منصـرف   خلبـان  . ه اسـت. هواپيما در انتهاي باند به سـمت راسـت منحـرف شـد     "كه نهایتانماید 

و با گرفتن ترمز تالش مي نماید هواپيما را متوقف نماید ليكن  با رسـيدن   "Take Off Aboard"شده

، ناگهـان   16هواپيما به انتهاي باند به دليل پيشگيري ایشان از برخورد با دستگاههاي نـاوبري ابتـداي بانـد    

این حـين چرخهـاي سـمت راسـت هواپيمـا از روي پایـه        هواپيما را به سمت راست منحرف كرده كه در

هـاي فـوالدي آن در السـتيكهاي ارابـه فـرود اصـلي سـمت         عبور نموده و مفتول Barrier  Hookبتون

هواپيما از انتهاي باند خارج شـده و پـس از طـي    آنها شده و در نهایت راست فرو رفته و باعث تركيدگي 

و بعد از  (STOP WAY) 14متر خاكي( خارج از انتهاي باند  100متر آسفالت و  100متر ) 911حدود 

سمت  14از باند  قبلهواپيما .  متوقف مي گرددنيز آن  دیگر عدد از الستيك هاي اصلي 4تركيدن تعداد 

 .قرار گرفته است 565704E  301628N ,چپ فرودگاه كرمان با مختصات جغرافيایي

 

 (Medical and Pathological Information)اطالعات پزشکي :        13-1

با هماهنگي نيروي انتظامي و كشيك دادسراي قضایي شهرستان كرمـان ، آزمایشـات    پس از وقوع سانحه

از قبيل )تست الكل و مـواد مخـدر و.. ( بعمـل آمـد و نتـایج      آسيب شناسي براي عملكرد كروي كاكپيت 

مشـاهده و  كرد و رفتار ایشان مـثثر باشـد ،   حاكي از آن است كه هيچ مورد غير طبيعي كه در عمل حاصله

 نگردید. گزارش

 

   (Fire& fire Fighting)                  :و اطفاء حريق يتش سوزآ 14-1

فرودگاه بعمل آمده و  ينيزم يمنیا يرانه توسط خودروهايشگيپس از وقوع سانحه، اقدامات پ    

 داده است .رخ ندر هيچ قسمتي از هواپيما  يآتش سوزخوشبختانه 

 

 (  Survival Aspects)     :                           جنبه هاي حياتي 15-1

از متوقف شدن هواپيما در خارج از باند ، خلبان وضعيت هواپيما را از سایر خدمه پرواز جویا شده پس 

راف مي كند.  مسافرین كه در حين انجام عمل انص (Evacuation)و در خواست تخليه اضطراري 
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از برخاستن ، تكانهاي شدیدي در كابين احساس كرده بودند با ترس و شتابزدگي به درب ها و پنجره 

 "نكردن سرسره هاي نجات كابين باال، مسافرین طبقه باال سریعابدليل باز هاي اضطراري هجوم برده اند.

شوند . در این زمان یكي از  تا بتوانند سریعتر از هواپيما خارج آمدهاز پلكان به طبقه پایين هواپيما 

فتگي شده اند . درحين انجام تخليه وپا شده  وچند نفر دچار كران مسافران دچار شكستگي استخوان 

از روي آنها پرت شده كه موجب شكستگي  تعدادي مسافرمسافران از روي سرسره هاي نجات نيز 

از تخليه مسافرین ، مجروحين به مهره هاي كمر دو خانم و جراحت كم بعضي از افراد شده اند. پس 

بيمارستان انتقال داده شده و به غير از سه نفر ، بقيه بصورت سرپایي مداوا شده و با پرواز جایگزین 

 شركت هواپيمایي ماهان در شب وقوع سانحه به جده اعزام شدند. 

 (  Test And Research)     :                                               آزمايشات و تحقيقات  16-1  

دهنده هاي سوخت و ميزان وزن محاسبه شده چندین باز  آزمایي نشانبراي راستي ، سانحهپس از وقوع 

شركت هواپيمایي ماهان مراجعه كرده و ميزان   B747تيم بررسي سانحه به محل پارك هواپيماي 

دهنده هاي سوخت موجود در  نشان محاسبه وزن سوخت با استفاده از  و Load sheetمحاسبات 

و چگالي عنوان شده از سوي اداره كل سوخت گيري هواپيمایي مقایسه كرد و متوجه  باكهاي هواپيما

دارد یعني وزن سوخت قيد ندهنده ها با وزن واقعي سوخت مطابقت  شده محاسبات وزني از روي نشان

مربوطه در كابين خلبان  Indicatorبا و  ) كمتر از مقدار واقعي(صحيح نبوده Load sheetشده در 

  .نداشته استبقت مطا

   (Organizational And Management Information)  :اطالعات سازماني  و مديريت  17-1

 

هاي هواپيمایي خصوصي ایراني است كه  یكي از شركت  (Mahan Air)هواپيمایي ماهان شركت   

این  معرف پروازي .تأسيس گردید 1101قرار دارد. این شركت در سال  تهرانآن در دفتر اصلي 

از توانمندي هاي سایر شركتهاي  "این شركت  معموال مي باشد. W5و كد ایكائو آن  IRMشركت 

خدمات فرودگاهي  براي پروازهاي خود استفاده مي كند ، ليكن در فرودگاه كرمان از تجهيزات و 

 استفاده مي كند. (Self Handling)نفرات خود شركت 

 (  Additional Information)                                     :          اطالعات تکميلي      18-1

شركت هواپيمایي ماهان به همراه شركت هواپيمایي جمهوري اسالمي ایران و شركت سعودي  

 پروازهاي حجاج كشور را انجام مي دهند.

 استفاده از روشهاي خاص بررسي سانحه :        19-1
(Useful or effective investigation techniques)  

 

 استفاده شده است.ایكائو   9756 سند شماره مطابقبررسي سانحه  هاياز تكنيكر بررسي این سانحه ،د

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B9%DB%B2_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
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 (ANALYSIS)               :ليه و تحليتجز-2

 (Operation Group)                                                         گروه عمليات:   گزارش  1-2

 (Accident Sequences)                                                 :وقايع سانحه شرح   1-1-2

از  EP-MNEعالمت ثبت به  B747-300شركت هواپيمایي ماهان از نوع  1000پروازشماره         

ساس طرح بر ا 1/0/1129مسافر و خدمه  در تاریخ  441مبداء كرمان به مقصد مدینه منوره با تعداد 

در خواست روشن نمودن موتور هواپيما را مي نماید.كنترلر  ) (11:92:40UTC  در ساعتپرواز خود 

به منظور كسب مجوز از مركز كنترل فضاي كشور )سنتر( از خلبان مي خواهد كه لحظاتي صبر نموده 

حدید خود مي را صادر نماید، اما خلبان در خواست روشن نمودن موتور با صال  Start Upتا مجوز

 نماید كه مورد پذیرش كنترلر قرار مي گيرد.

مجوز تاكسي و خزش توسط كنترلر صادر گردیده و  پس از درخواست خلبان ، 11:11در ساعت 

 را آغاز مي نماید. TWY، خزش بر روي  11:16:40خلبان در ساعت 

هزار پایي  90 را با محدودیت توقف در سطح پروازي ATC Clearanceضمن شروع خزش كنترلر 

هزارپایي را تكرار مي نماید كه  94صادر مي نماید و خلبان در بازخواني مجوز به اشتباه سطح پروازي 

اشتباه خلبان ،مجوز صحيح را یادآور مي شود و پس از آن خلبان نمودن كنترلر در پاسخ با تصحيح 

 بازخواني مي نماید.مجوز صحيح را 

مكث  Taxiway Aدر  Holding Position RWY 34Rر دقيقه د 1پس پروازماهان حدود س

و  14از روي باند  Take Offو  Line Up پس از دریافت مجوز  11:12:11 نموده و در ساعت

 مي نماید.  Rolling Take Offدرجه شروع به  190نات و سمت  1سرعت باد 

یك سوم آخر باند و قبل  بر روي باند  هنگامي كه هواپيما به Rollingدر هنگام 11:40:10در ساعت 

اعالم انصراف از پرواز بدليل عدم توانایي در كنترل هواپيما ، مي رسد خلبان  Taxiway Dاز 

Abort  ً16متري از آستانه باند   911مي نماید.در نهایت هواپيما پس از خروج از باند در فاصله حدودا 

 انجام مي گيرد. Evacuationمتوقف شده و عمليات 
 موزش کروي کاکپيتآ  2-1-2

 :خلبانو صدور گواهينامه بررسي روند آموزشي  -

آموزش زميني مسئول سال در ابتدا  1خلبان به مدت  كهاست  این بيانگرآموزشي خلبان بررسي پرونده 

را  A310/306آموزش سيموالتور هواپيماي  Mar. 2009شركت هواپيمایي ماهان بوده و در 

 یتكه بعداً به مدیرپيداكرده ن معلم خلبان در این ناوگان عضویت بعنوا Sep. 2009 و در گذرانيده

پرواز خود را به عنوان خلبان و سال از مدیریت استعفاء داده  همانليكن در  ، استناوگان ارتقاء یافته 

 بواسطهدر روي پرواز دوسلدورف با كمك خلبان  Feb.2012 در این ناوگان ادامه داده تا اینكه در
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 A300خلبان دوباره براي ناوگان ، ماه بدليل نياز شركت  4ركت اخراج ميگردد. بعد از مشاجره از ش

 190شروع كرده و بميزان  A300پرواز خود را روي هواپيماي  JUL.2012بكار شده و از دعوت 

 ساعت روي این نوع هواپيما پرواز ميكند.

براي این هواپيما به عنوان خلبان یكم  B743بدون هيچگونه انجام پروازي روي هواپيماي نامبرده         

ساعت تحت نظارت معلم خلبان پرواز كرده و به خلبان  94چك ميشود و بمدت  FEB.2013در 

 .یكم این هواپيما تبدیل ميشود

در كشور تایلند بوده و در حاليكه ایشان در این زمان  SEP.2013درآخرین سيموالتور ایشان 

 داشتن هيچگونه بدون "سریعاماه پرواز ثبت نشده و  6از ایشان بمدت   !!!.صالحيت پزشكي نداشته اند

Rout check ، مدینه گمارده شده كه در پرواز روز دوم دچار سانحه  -پرواز كرمان انجام بمنظور

 !!!!ميگردند.
 بررسي روند آموزش کمک خلبان در شرکت: -

شده اند آخرین سيموالتور ایشان چك  B743هواپيماي به عنوان كمك خلبان  2011ایشان از سال 

قسمت از این سيموالتور  9ایشان در متاسفانه در كشور پاكستان انجام شده و  Jan. 2013 تاریخ در

 .!!!!كشوري ارسال گردیده است براي سازمان هواپيمایي نامبردهمردود شده ليكن فرم قبولي 
 :بررسي روند آموزشي مهندس پرواز در شرکت -

است. با توجه  A300براي مهندس پروازي هواپيماي  1222اهي آموزشي ایشان در سال اولين گو       

در سيموالتور كشور پاكستان نميگردد و ليكن ایشان الزم وي موفق به اخذ رتبه  ،   به سن باالي ایشان

اتفاق نيز  9000به مهندس پروازي این هواپيما مشغول ميشوند این مسئله براي ایشان در سيموالتور سال 

  (Designator)افتدو باتوجه به تجربه پروازي از سوي شركت ماهان براي ایشان درخواست معلم  مي

 10شروع شده و بصورت  2008از سال  B743ميگردد. فعاليت پروازي این مهندس پرواز روي 

ترخيص شده و بطور  "سریعابر خالف قوانين سازمان هواپيمایي كشوري  (U/S)ساعت تحت نظارت 

 Apr. 2013 تاریخدر آخرین سيموالتور ایشان  گردیده است. B747عادي مهندس پرواز هواپيماي 

هواپيما  كارایيكشور پاكستان نامبرده داراي ایراداتي بوده كه عدم دقت ایشان در محاسبات  در

(Performance) قابل توجه است! 

 
 :   (load sheet)اگزاري هواپيمربررسي محاسبات با 3-1-2

اساس جدول محاسبات بخش كنترل بار ایستگاه هواپيمایي ماهان در كرمان، ميزان بيشترین وزن بر

این جدول  . تن ميباشد 922باد پشت  5ktدرجه سانتي گراد با  14برخاستن این هواپيما در دماي 
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 4. ليكن هواپيماي سانحه دیده داراي است PW4056با موتور  B747-300مخصوص هواپيما 

در سطح  هر كدام داراي قدرت جلوبرندگي كمتري CF6موتور هاي  .ميباشد CF6-50E2موتور 

و با  بود كمتر خواهد "قطعا وزن مجاز برخاستن هواپيماميزان  ، است. لذا PW4000از زمين 

ميزان بيشترین وزن برخاستن این هواپيما    CF6-50E2نمودار مخصوص راندكان موتور   محاسبات

)اگر چه شركت ماهان بعداً همين  .تن ميباشد 921باد پشت  5ktانتي گراد با درجه س 14در دماي 

  .(تغيير داده است CF6جدول را بدون تغيير اعداد براي موتور 

این ميزان وزن هواپيما را ، درجه  Flap10 و براساس گزارش خلبان ایشان براي شرایط محيطي فوق

 ,VR=154KTاساس آن ميزان سرعتهايتن محاسبه كرده و بر 101براي باد صفر درجه 

V1=143KT  همزمان با  . با توجه به گزارش برج مراقبت پرواز در آخرین لحظه محاسبه نموده است

نات اعالم شده ، خلبان با توجه به اینكه در حداكثر وزن قرار  1درجه و  190مجوز برخاستن كه باد را 

  را مي كرده است.  RWY16درخواست استفاده ازداشت مي بایست باد پشت را مد نظر قرار داده و 

 گذاري هواپيما:محاسبه وزن سوخت در بار

تن سوخت در  91و براساس گزارش خلبان ميزان  پرواز داشتهاز مدینه به كرمان  ، هواپيما در شب قبل

 09100براساس گزارش واحد سوخت رساني در روز وقوع سانحه ميزان و  ،مانده  باقي باكهاي سوخت

 00تن مجدداً سوخت به هواپيما تحویل شده و در كل هواپيما حدوداً حامل  1/10ليتر سوخت معادل 

تن سوخت بوده  01به ميزان  load sheetتن سوخت بوده است و این در حالي است كه محاسبات در 

 .!!! است

 :اري هواپيماذدر بارگ (Pay Load)محاسبه وزن بار و مسافر  -

گاه روز قبل از پرواز، به ایست 4 بار مسافرین ه كرمان، بنا به روال سازمان حج،براساس گزارش ایستگا

 تن محاسبه شده است. 0ت ها انجام و وزن آن حدود تحویل شده كه بارگذاري در پال

خدمه پروازي شروع به پرواز كرده است براساس دستورالعمل  94مسافر بزرگسال و  412هواپيما با 

كيلوگرم محاسبه شود كه  04بایست  وزن مسافر مي (CAD3806)كشوريوزن و بار هواپيمایي 

شركت هواپيمایي ماهان  Ground operation Manualبراساس محاسبه بار  . تن ميباشد 10حدود 

در ليكن  ، محاسبه ميگردد (75kg + 9 kg baggage = 84 kg)وزن  ميزاننيز براي بزرگسال 

تن در نظر  19يلو گرم در نظر گرفته شده و مجموع كل آن برابر ك 09مسافر  هر ميزان وزناین پرواز 

گزاري تن بوده كه در بار 44هواپيما  Actual Total Payload در اینصورت. گرفته شده است 

 است. همحاسبه گردیدتن كمتر(  1)تن  12هواپيما 
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در شركتهاي  تحقيقات به عمل آمده حاكي از آن است كه رویه یكساني براي محاسبه وزن مسافر

محور در زمان وقوع سانحه وجود نداشته اگر چه دستورالعمل هواپيمایي كشوري داخلي هواپيمایي 

 . محاسبات در كشور معرفي شده است

 
 

 اگر پرواز از باند  الذكر به موارد فوق  با عنایتRWY16  انجام مي شد با توجه به مقدار

اضافه وزن مي داشت وليكن با استفاده از يما تن هواپ 10حدود اندك باد جلو و شيب موافق  

 است. في داشتهاتن وزن اض 16این پرواز  RWY34باند 

 
 : (Rejected Take Off)پروازبررسي رويه استاندارد انصراف از  4-1-2

 ،در بخش روش هاي نرمال برخاستن B747هواپيماي  (OM)در دستورالعمل عملياتي               

ده است. براساس این دستورالعمل تصميم گيري براي انصراف از شواز تشریح روش انصراف از پر

خلبان  چنانچه . توصيه شده است V1پرواز قبل از سرعت پرواز فقط بعهده خلبان بوده و انصراف از 

 به نياز  . ليكن این موضوعانصراف دهدپرواز از هم  V1ميتواند بعد از  نمایداحساس عدم ایمني پرواز 

خروج هواپيما  بمنظور جلوگيري از طول باند زیاد مدیریت خاص و اقتضاي  و فاكتورهاي مهم رعایت 

 .مي باشد از انتهاي باند

 از پرواز به شرح ذیل است: انصراف براي Cockpit Crewوظایف استاندارد هر آینه  
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از ترمز ها  و  به هر دليل خلبان انصراف از پرواز دهد در صورت استفاده صحيح V1اگر تا سرعت 

2Thrust Rev, spoilers  متوقف خواهد شد. ليكن ، حتماً هواپيما قبل از اتمام فاصله باند موجود

خلبان انصراف از پرواز دهد در صورت استفاده از شرایط فوق حتماً هواپيما با  V1اگر دو ثانيه بعد از 

مجاز متوقف ميشود. اگر خلبان در  T/Oمتر از فاصله  1000از باند خارج شده و بيش از  45ktسرعت 

با  Thrust Reversers و  spoilerبدون استفاده از ، از پرواز منصرف شود  V1روي سرعت 

متري از آن متوقف خواهد  000از باند خارج شده و در فاصله  30ktاعمال حداكثر ترمز با سرعت 

 شد.
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شات ایشان و مكالمات ضبط شده در عملكرد خلبان و مهندس پرواز در این سانحه براساس گزار

CVR  مورد بررسي قرار گرفت و مشخص شد در حدود سرعتV1  ، خلبان احساس كرده كه

اقدام به انصراف  V1عبور از سرعت  بر يبنده و عليرغم اخطار كمك خلبان مبوهواپيما غير قابل كنترل 

ارد انصراف از دنارویه است cockpit crewحاكي از آن است كه  CVRمكالمات . از پرواز ميدهد 

 انجام نداده اند.نيز  راالزم   Thrust Reversersپرواز مبني بر استفاده از 
 (Cabin Crew) :                    بررسي عملکرد مهمانداران   5-1-2

ساعت قبل از پرواز است. در زمان  11ميهماندار بوده است. ميزان استراحت ایشان  14این پرواز شامل 

مهمانداران فقط اقدام به باز ،  (Evacuation)انصراف از پرواز و اعالم تخليه اضطراري توسط خلبان 

نموده كه در این حالت سرسره  Armedكردن درب ها پنجره اضطراري طبقه اول هواپيما در حالت 

خليه باز شده تا با كمك مهمانداران مسافرین به صورت اضطراري تمي بایست نجات هاي هواپيما 

 9 كمترازنشده و عمليات تخليه از سایر دربها و پنجره ها باز  L5,R3شوند. دراین ميان سرسره دربهاي

دقيقه انجام پذیرفته است. بدليل انتقال مسافران طبقه باال به طبقه پائين و عدم باز شدن سرسره نجات 

 سافرین شده است.زیاد بوده كه حتي باعث شكستگي پاي یكي از مدربهاي خروج ازدحام در 
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 (Technical Group)                                             : فني  گروه گزارش 2-2

با توجه به گزارش خلبان مبني بر حالت عدم كنترل ایشان در هنگام برخاستن از فرودگاه كرمان و باز    

 است ،  ذیل معطوف گردیدهتمركز تيم بررسي سانحه به موارد  ، نشدن بعضي از سرسره هاي نجات

كه باشد  ي دقيق تر موضوع بایریشه  شایاني جهتهواپيما ميتوانست كمك  FDRاگرچه اطالعات 

 متاسفانه این اطالعات در دسترس نيست.
 تمرکز بر اختالف رانش موتورها 1-2-2

ررسي قرار سانحه مورد بوقوع در مدت یكماه قبل از  (OP1)هواپيما  LOGگزارشات كروي پروازي در 

گرفت و مشخص شد كروي پروازي در این مدت هيچگونه عملكرد نامناسب از نيروي رانش موتورها 

(Thrust) ثبت ننموده اند و فقط چند مورد غير تكراري در  ،  كه موجب از دست رفتن كنترل هواپيما گردد

ده و توسط فع گردیترمما این موارد براساس كتاب فني هواپي كه موتورها گزارش شده Indicationخصوص 

 .اشاره ميگردد زیر رات فني شركت ترخيص شده است كه به طور مثال به مواردنف
04 Sep 2013   Eng #4 loop B is INOP 

06 Sep 2013   Eng #4   Nacelle temp indicator is INOP 

09 Sep 2013   Eng #1 HYD low pressure light came ON 

11 Sep 2013   Eng #3, #4 Nacelle Temp Indicator is INOP 

عيوب مذكور به نظر ميرسد تاثيري در غير قابل كنترل بودن هواپيما و تمایل به انحراف هواپيما و 

undirectional control  .آن نداشته اند 

بعد از سانحه نيز، پرسنل فني شركت با نظارت تيم بررسي سانحه در فرودگاه كرمان موتورها را روشن 

 موده و آزمایش هاي الزم براي عيب یابي موتورها انجام گرفت و مورد خاصي مشاهده نگردید.ن

 :تمرکز بر ايجاد گشتاور حول محور طولي حاصل از چرخ ها 2-2-2

كرد لیكي از مسائلي كه ميتواند تاثير بر غير قابل كنترل بودن هواپيما در روي زمين داشته باشد، عم

است. بررسي مدارك فني هواپيما در این زمينه، نكات  Brakesهاي كنترل متفاوت چرخ ها و سيستم 

 را در اختيار تيم بررسي سانحه قرار داد. عيوب گزارش شده عبارتند از: مهمي

05 Sep 2013 R/H nose wheel ASSY replace due to tire deep cut 

06 Sep 2013 #13 main wheel ASSY replaced due to worn out 

07 Sep 2013 #15, #16 main wheel ASSY replaced due to worn out 

09 Sep 2013 #11, #12 main wheel ASSY replaced due to worn out 

12 Sep 2013 #7 main wheel ASSY replaced due to cord Appearance  

16 Sep 2013 #8, #14 main wheel ASSY replaced due to cord Appearance 

22 Sep 2013 L/H, R/H Nose wheel ASSY replaced due to worn out 

از فرودگاه كرمان به فرودگاه امام خميني  (Ferry Flight)بعد از وقوع سانحه، یك پرواز خاص 

انجام پذیرفت تا هواپيما به مركز تعميرات شركت هواپيمایي ماهان انتقال یابد كه در این پرواز مورد 

 Testعملكرد نامناسب گشتاور ارابه فرود باشد مشاهده نگردید. همچنين یك  خاصي كه تاثير از
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Flight براي ارزیابي سيستم دستگاههاي ثبت اطالعات پروازي(FDR)  از فرودگاه امام خميني انجام

 .نگردید مشاهدهفرود پذیرفت كه مجدداً عيوب حاصل از عملكرد متفاوت چرخ ها و ارابه 

در چرخ هاي ثابت و آزمایش هاي بعمل آمده پس از وقوع  مشابه ر عيوببا عنایت به عدم تكرا

سانحه، به نظر ميرسد كه حدوث این عيوب در اثر عدم رعایت دستورالعمل هاي عملياتي توسط كروي 

شركت عمليات و برخاستن هواپيما بوده و استاندارد هاي الزم توسط پرسنل   پروازي در حين فرود

 . ه استدیگردرعایت ن

  مي بایست مورد توجه بخش هاي ایمني و عدم رعایت دستورالعمل هاي عملياتي فوق الذكر مسئله

 تضمين مرغوبيت شركت هواپيمایي ماهان قرار مي گرفت.
 بررسي عملکرد سرسره هاي نجات در دربهاي اضطراري هواپيما: 3-2-2

سرنشينان پرواز برخي از اي بوجود آمدن جراحت بر موجبكه  يدر هنگام وقوع سانحه یكي از عوامل

 بدونو سقوط مسافران از آنها بوده است. بعد از وقوع سانحه،  ادن سرسره هز نشدن یا باد نش، باهدگردی

هواپيمایي ماهان جمع هماهنگي تيم بررسي سانحه، سرسره هاي نجات توسط عوامل فني شركت 

اد به گزارش شواهد عيني و مهمانداران . مطالب ذیل با استنسایت سانحه تغيير كرده بود آوري شده و

 ست:پرواز ارائه شده و مورد تحليل قرار گرفته ا

  در ردبهاي اضطراريL3,R3  هواپيما، سرسره هاي نجات باز شده و ليكن كپسولهاي هواي مربوطه

باد نشده كه عبور بعضي از مسافرین از روي آنها باعث صدمه دیدن آنها شده  عمل نكرده و سرسره

مهمانداران این دو درب ادعا دارند كه اقدام به فعال نمودن عملگرها نمودند ولي كپسول ها  است.

تعميراتي شركت انتقال داده شد و موارد آزمایش قرار  SHOPفعال نشده اند. لذا متعلقات مربوط به 

 مستندات مربوط را به سازمان ارسال ننمود.،   گرفت كه پرسنل فني شركت

 اري عملكرد درب اضطرL5  داراي نقص فني بوده و در زمان تخليه اضطراري اصالً باز نشده و این

 درب توسط مهماندار مربوطه مسدود گردیده است.

  سرسرهL1,L4  باز شده و ليكن باد آن در حين عمليات تخليه شده كه پارگيfloat  آن ميتواند

  .باشد بودهآن  یا خرابي چسب مورد استفاده درحاصل از برخورد با موانع زميني 

 درخصوص نحوه سرویس سرسره هاي نجات یك بازدید توسط كارشناسان سازمان ازShop  

راتب رضایت مربوطه واقع در مركز تعميرات شركت در فرودگاه امام)ره( بازدید بعمل آمد كه م

 است.استفاده شده  (Expired)با زمان استفاده منقضي از چسب هایي  "و بعضانبوده بخش 
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 (Flight Recorder Group)                        :دستگاههاي ثبت اطالعات پروازي گزارش  3-2

 :FDRدستگاه  1-3-2

هواپيما،  DFDAUكه در بخش اطالعات جمع آوري شده سانحه مطرح شد به علت خرابي همانطوری

حه، اطالعات هواپيما ضبط نگردیده و این در حالي است چند ماه قبل از سان DFDRدر  اتاطالع

FDR  هواپيما توسط واحدFlight Data Monitoring  .شركت با موفقيت بازخواني شده است

در مدارك فني شركت  DFDAUدر این فاصله زماني، هيچگونه عمليات فني یا تعویض دستگاه 

ثبت نگردیده است. همچنين شركت نتوانست مشخصات این دستگاه را در هنگام تحویل هواپيما به 

 هواپيما تطابق داد. در موجود DFDAUدستگاه با ت هواپيمایي ماهان ارائه نماید تا بتوان شرك
 :CVR دستگاه  2-3-2

اطالعات یاد شده در بخش اول گزارش سانحه ، مبني بر عدم رعایت قوانين تعمير و نگهداري در 

خواني ليكن بازآن بوده است  ULBو نصب آن در زمان انقضاي باطري  CVRنصب دستگاه 

 پذیرفته است:انجام  به استناد از آن یافته هاهاي ذیل  تحليل و موفقيت آميز بوده CVRمكالمات 

 Power seting 80 موتورها مناسب نبوده بطوریكه بعد از رسيدن سرعت هواپيما بهkt  كمك

 خلبان رسيدن قدرت مورد نظررا اعالم كرده كه موضوع باعث طوالني شدن مسير خزش شده است.

 سرعت  در حدودV1 ال كرده و اقدام به بستن موتورها بعد از ثخلبان با تعجب از وضعيت هواپيما س

 خلبان شده است.كمك نموده است كه موضوع مورد تذكر  V1سرعت 

  صداي استفاده ازReverse  موتورها درCVR  مشهود نيست اگر چه خلبان در گزارش كتبي خود

اطمينان استفاده با قاطعيت و  cockpit crewت و ليكن هر سه نفر اعالم به استفاده از آن نموده اس

 اند. اعالم ننمودهشفاهي آنها را در مصاحبه 

  مكالمات ضبط شده در كابين حاكي از عدم بازگویي در استفاده ازreverse  و كاهنده هاي

شدید آن ميباشد ، ليكن استفاده  standard call outو  (speed breake- spoiler)سرعت 

 نماید. خلبان پرواز از ترمزها را تائيد مي

  اضطراري را به كمك خلبان یا وضعيت در بعضي از موارد خلبان پرواز، تصميم گيري در خصوص

، تصميم گيري نشانه ضعف ایشان در رعایت اصول پرواز  این امر ار كرده كهذسایر كرو واگ

 است.بوده و هماهنگي كروي كاكپيت   CRM  مناسب ، داشتن
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 (Search & Rescue Group)                            نجات: گزارش گروه تجسس و 4-2

توسط كنترلر مراقبت پرواز بعد از مشاهده خروج هواپيما از  (Crash Alarm)زنگ اخطار فرودگاه 

حد ایمني انتهاي باند و اعالم وضعيت اضطراري از سوي خلبان در زمان مناسب انجام پذیرفته است و وا

ده و به تخليه  مسافرین كمك نموده اند. ليكن چند مورد يزميني در زمان مناسب به كنار هواپيما رس

 تطابق با قوانين مالحظه شده است: عدم

 زمان بندي رویدادها .اند آمبوالنس و پزشك با تاخير در كنار هواپيماي سانحه دیده حاضر شده(

 نشده است.(بطور دقيق توسط ارگانهاي ذیربط ثيت 

  مسافرین اقدام به ضبط فيلم و درحين انجام تخليه، بعضي از پرسنل فرودگاه، به جاي كمك به

 بوده است. نجات فرآیند امدادند كه حضور آنان به عنوان مانع در ه اتصویر نمود

  و  تيم بررسي سانحه، تغيير پيدا كند اعضاي حضوربایست تا  مينسایت سانحه  ،قوانين اساسبر

ليكن بدليل  . را نداردورود به هواپيما   اجازهاز اتمام عمليات نجات و آتش سوزي هيچ كس  پس

موفق به بدون هماهنگي با سازمان ، ماهان عدم انجام حراست الزم از الشه هواپيما، پرسنل شركت 

وجمع كردن سرسره  CVR,FDRجمع آوري اسناد و مدارك كابين خلبان و بازكردن دستگاههاي 

و حتي قبل از رسيدن تيم بررسي سانحه، نسبت به  گردیدهنجات و بهم زدن وضعيت الشه هاي 

 باشد. برخالف دستورالعمل هاي بررسي سانحه مي امر این تعویض چرخ ها نيز اقدام نموده اند كه

 (Weather Group)                                هواشناسي: گروهگزارش  5-2

عالوه بر این  .د و ميزان آن در روز وقوع سانحه، موثر بر پرواز بوده استتغييرات سمت و جهت با

كوهستان نيز تاثير  منطقه فرودگاه كرمان در نزدیكي كوهستان قرار داشته و جریانات گردابي حاصل از

بر فعاليت هاي جوي فرودگاه دارد. جریانات جوي روي زمين در پروازها موثر بوده و تاثير آن به 

و برخاستن و در زماني كه سرعت هواپيما زیاد بوده و تاثير متقابل كاهش نيروي حاصل از رود هنگام ف

 ها خطر براي پروازكه موجب بروزحاصل از بالها حادث ميگردد،  آيوزن هواپيما در اثر نيروي بر

 باشد.مي

  در این پرواز بعلت عدمPower Setting  مناسب موتورها و عدم رعایت الزامات

Performance  ميتواند در انحراف تاثيرات جوي  طوالني شده وهواپيما، خزش هواپيما

 .بوده باشد ترموثرهواپيما ،  احتمالي 
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 (CONLUSIONS)                                                   :نتيجه گيري -3
 (Findings)                                           سانحه: يافته هاي اين  1-3

با قبلي خود بهمراه نداشتند. كمك خلبان گواهينامه را متناسب با پرواز  هر دو خلبان گواهينامه -

Type. A310 بهمراه داشته و خلبان گواهينامه خلبانيUnder Supervision  در هنگام وقوع

 سانحه بهمراه داشت. 

 يما، گواهينامه دریافت ننموده اند.خلبان و مهندس پرواز مطابق با استاندارد هاي الزم براي هواپ -

و درخواست پرواز نموده  DUALساعت با معلم خلبان به صورت  10خلبان به ميزان كمتر از  -

برخالف شركت هواپيمایي ماهان براي ارتقاء ایشان به خلبان یكمي به سازمان هواپيمایي كشوري 

تر به خلبان یكمي ارتقاء داده شده زودایشان و سریع انجام شده معمول شركتهاي هواپيمایي  رویه 

كافي  و مهارت خلبان پرواز داراي تسلط وبوده  B747با هواپيماي  است. ) این پرواز سوم خلبان

 است (. را نداشتهبراي عمل انصراف از پرواز 

 ATPLسازمان هواپيمایي كشوري ، یك خلبان داراي گواهينامه  9101بر اساس دستورالعمل : نکته

ساعت  تحت نظارت معلم خلبان پرواز نموده تا به خلبان یكمي ارتقاء داده 100بایست حداقل مي 

به صالحدید  (Operational Manual)شود. این موضوع در دستورالعمل عملياتي شركت 

مسئول عملياتي شركت سپرده شده است. اگرچه این دستورالعمل مورد پذیرش  دفتر عمليات پرواز 

ساعت كمتر باشد. بنابر این  100ليكن نمي بایست از حداقل ، ري قرار گرفته سازمان هواپيمایي كشو

براي خلبان از سوي شركت ماهان و دفتر گواهينامه ها، امتحانات  P1درخواست و صدور گواهينامه 

 و امور پزشكي  سازمان هواپيمایي كشوري صحيح نبوده است.

ا بطور صحيح استفاده ننموده و هواپيم Performanceاز جدول و مهندس پرواز  خلبان -

نسخه  Blue Airwayتهيه شده از شركت  FCOMمحاسبات سرعت مغایرت دارد.)كتاب هاي 

عمومي این تایپ هواپيما بوده و متناسب با سریال ساخت هواپيماهاي ماهان نيست، لذا محاسبات 

 مغایرت دارد( Performanceوزن و 

فرودگاه كرمان، براساس هواپيماي  Dispatchه واحد جداول عملياتي در اختيار قرار گرفته ب -

B747  با موتورPW4000  بوده ليكن روي هواپيما موتورCF6-50  نصب بوده و با عنایت به
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سنگين تر از حد مجاز بارگيري  ، هواپيما ها معموالً با وزنPW4000بيشتر موتورنيروي رانش 

 .شوندمي

 درج نكرده اند لذا  وزن سوخت OP1را در شده در كرمانسوخت زده صحيح خلبانان وزن  -

Onboard در سوخت نسبت به Load Sheet  تن بيشتر یوده است. 1 "حدودا 

سازمان بوده و براي هر نفر حدود  CAD.3806بر خالف  ميزان محاسبه وزن مسافر و بار دستي -

9kg   محاسبه  و بار دستي كمتر تن وزن مسافر 1كمتر وزن محاسبه شده كه در مجموع حدود

 الزامات وزن و تعادل براي هواپيما در نظر گرفته نشده است. شده است و

نيز داراي ایراداتي  Zero Fuel O.Wو  .Dry Operating Wبراي  Load Sheetمحاسبات  -

 مي باشد. Load sheet manنشان از عدم آموزش كافي  است كه

نگام برخاستن نشان دهنده بوده ليكن در ه 8KT / 250ميزان باد  ATISبر طبق گزارش  -

به هواپيما داده شده و  Gusty windاعالم شده است لذا احتمال برخورد  120/03KTبرج

 انحراف اوليه به راست هواپيما مي تواند حاصل شده باشد.

متناقض  thrust Reverserكمك خلبان و مهندس پرواز در مورد استفاده از -اظهارات خلبان -

مشهود نمي باشد. عالوه  Spoilersو  T/Revصداي ناشي از  عملكرد  CVRبوده ودر بازخواني 

را ننموده اند كه مي تواند درمجموع با عمل  Spoilersبراین  كروي كاكپيت اعالم  فعال كردن 

در كل استاندارد  ، یكي از عوامل فرعي خارج شدن هواپيما از باند پروازي باشد. T/Revنكردن 

 براي عمل انصراف از پرواز انجام نپذیرفته است. cockpit crewهاي الزم توسط 

 Evacuationحاصل از عملكرد هواپيما نبوده و صدمات افراد در زمان  ،به افراد وارده صدمه -

 است گردیده حادث

قابل قبول بوده ليكن ازدهام مسافران براي دربهاي اقدامات كروي پرواز براي تخليه مسافرین  -

 یده است.محدود خروج باعث صدمه گرد

الزامات الزم در خصوص سيستم دستگاههاي ثبت پروازي توسط پرسنل فني رعایت نشده است  -

 ولي موثر در بروز رویداد نبوده است.

نواقصي بوده است كه مي توان به دیر رسيدن آمبوالنس ، انجام عمليات اضطراري فرودگاه داراي  -

 انحه و..... اشاره كرد.دست خوردن سایت سانحه بدون هماهنگي با تيم بررسي س
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 علل وقوع سانحه: 2-3

بعمل آمده عوامل زیر به ترتيب  نتایجآوري اطالعات و  در مراحل جمع هحوبا عنایت به موارد مطر

 اهميت در بروز این سانحه موثر بودند:
 علت اصلي:

  خطاي مهم خلبان مبني بر تصميم به انصراف از پرواز بعد از سرعتV1 بدون درنظر گرفتن 

 طول باند باقي مانده

  ضعفو  هنگام انصراف از پروازعملياتي به  استاندارد هاي رعایت  مبني برعدم خلبانخطاي 

  در هنگام برخاستن( CRM)مدیریت كاكپيت

 علل فرعي:

 عدم انتخاب جهت باند مناسب براي پرواز با توجه به باد پشت 

 خزش روي باندناسي در زمان هواپيما بر تاثير جریانات گردابي هواش حركت نامتعارف  

  عدم محاسبه صحيحperformance   كروپرواز توسط 

 هواپيمایي  بخش عمليات شركت درو عدم رعایت دستورالعمل هاي مربوطه  ضعف آموزش

 ماهان

 فني -آموزش -عدم نظارت بخش كيفي به واحد هاي عمليات 

 (SAFETY RECOMMENDATIONS)ي:                      پيشنهادات ايمن -4

 

موثر در بروز سانحه در راستاي پيشگيري از نكات ویژه  وبه دستيابي  هدف از بررسي سانحه، 1-4

بررسي سانحه چند پيشنهاد ایمني از در خالل انجام  منظوربه همين ميباشد.  مشابهحوادث و سوانح 

 م پذیرفت:انجا نيزمورد نظر اقدامات اصالحي "صادر شده و سریعاتيم بررسي سانحه سوي 

  سال )بدون  60ایجاد محدودیت تغييرتایپ هواپيما براي خلبانان متقاضي با سن باالي

Endorsment از سوي سازمان هواپيمایي كشوري) 

 الزامات وزن وتعادل هواپيما به  ؛ 1006شماره  رعایت دستورالعمل عملياتي بر ابالغ و تاكيد مجدد

 يمایي كشوريشركت هاي هواپيمایي از سوي سازمان هواپ

  انجام اصالحات متناسب با یافته هاي این سانحه در دستورالعمل عملياتي(OM)  شركت

 هواپيمایي ماهان
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  مجدد  دوره هاي آموزشيطيHF/CRM)) براي كروي پروازي از سوي سازمان  مورد نياز

 پيمایي كشوري به منظور ادامه پرواز ایشانهوا

 تا درمي گردد  توصيه ربطاي ذیبه نهادهذیل نيز هادات ایمني پيشن، مذكورپس از اتمام بررسي سانحه 

 .ینده شاهد وقوع سوانح مشابه نباشيمآ

 
 :سازمان هواپيمايي کشوري     2-4

  وزن و تعادل هواپيما دفتر عمليات پرواز نسبت به بررسي مجدد الزامات(CAD. 3806)  اقدام

 به شركتهاي هواپيمایي ارسال نماید. ااز اجر حصول اطمينانبمنظورالزم  تمهيداتنموده و 

 در خصوص الزام شركتهاي  هاي الزمدفاتر مهندسي و قابليت پرواز و عمليات پرواز پيگيری

 نمایند. معمولرا  Flight Data Monitoringهواپيمایي به مبحث 

 هواپيمایي  دفتر عمليات پرواز نسبت به بررسي دستورالعمل عملياتي شركتهايOM))با مد نظر 

 سازمان اقدام نماید.و دستورالعمل هاي سایر دفاتر  قرار گرفتن سایر الزامات

  شركت هاي هواپيمایي درخصوص ارائه دفتر عمليات پرواز نسبت به بررسي صالحيت

اقدام نموده و نظارت الزم   (Self Ground handling )خدمات زميني پروازهاي به خود 

 نماید. معموله از سازمان هواپيمایي كشوري را دستورالعمل صادربراي انجام و رعایت 

  ،آموزش  را در رابطه باي ترموثر و مستمر گواهينامه ها و امور پزشكي نظارتدفتر امتحانات

و رعایت تجربه كافي اعمال  پروازي سيموالتورنظارت بردر مبحث  بویژهكروي پروازي 

 اظ نماید.نماید و در هنگام صدور گواهينامه ها ، این موارد را لح

  م در خصوص اجراي متداوم طرح زالو پيگيري دفتر نظارت بر عمليات هوانوردي نظارت

 نماید.معمول اضطراري فرودگاه ها و رفع یافته ها و عيوب گزارش شده را 

  پروازي از باندهاي  موانعالزم در خصوص رفع دفتر نظارت بر عمليات هوانوردي مكاتبات

در خصوص موانع  و بموقع را و اطالع رساني الزم ر قرار دادهتحت پيگيفرودگاهي كشور را 

 منعكس نمایدموجود به شركت هاي هواپيمایي 

  دفتر مركزي حراست سازمان ترتيبي اتخاذ نماید كه قبل از تحویل گواهينامه هاي جدید

 پرسنل شركت هاي هواپيمایي ، گواهينامه هاي قبلي آنان اخذ شده و بایگاني شود.
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 شرکت هواپيمايي ماهان:     3-4

مستندات سایت سوانح  بخش ایمني شركت هواپيمایي ماهان ، ابالغيه الزم در خصوص حفظ -

پيمایي كشوري تهيه نموده و در سطح شركت سازمان هوابراي تيم بررسي سوانح و حوادث را 

 اجرایي نماید.

مسافر در بار نسبت به اصالح نحوه محاسبه وزن وت فرودگاهي شركت خدمامعاونت  -

 ایستگاهها اقدام نماید.

نسبت به اصالح  شركتعمليات  معاونتبا هماهنگي ت فرودگاهي خدمامعاونت  -

Performance Charts .هواپيماها در ایستگاهها اقدام نموده و آنها را اجرایي نماید 

و مواد مصرفي فني شركت در خصوص ایجاد اصالحيه الزم براي كنترل قطعات  معاونت -

و اصالح رویه ها براي ثبت اطالعات فني درمدارك   (tracibility)و ردیابي آن عمردار 

 فني هواپيماها اقدام نماید.

بخش هاي آموزش و عمليات شركت ، نسبت به اجراي صحيح دستورالعمل هاي صادره از   -

اقدام و ابزارهاي نظارتي الزم در خصوص آموزش كروي پروازي پيمایي كشوري سازمان هوا

 اهم آورند.را فر

معاونت كنترل كيفي و تضمين مرغوبيت شركت برنامه ریزي الزم براي نظارت بيشتر به عيوب  -

انجام و نسبت به رعایت رویه هاي تضمين مرغوبيت در  مستحدثه در ناوگان شركت را

 فرآیندهاي فني و عمليات شركت اقدام نماید.

 :فرودگاههاي کشورشرکت      3-4

و تا هماهنگي الزم معمول داشته را  بيشترياري فرودگاه ها اهتمام اجراي تمرین اضطردر  -

و نسبت به  بوجود آمده تجسس و نجات سوانح هوایي پرسنل ونيروهاي درگيرمابين تنگاتنگ 

 اقدام نماید. ي بعديمشاهده شده در تمرین ها نقائصرفع یافته ها و 

     (Appendices) ضمائم   :                                        -5

 هاي سانحه عكس -

 FDR,CVRگزارش بازخواني  -
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