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 . . . . . ما  ه  ر با ر د

هواپیمایــی  صنعــت  دانشــکده  نماینــده  عنــوان  بــه   )PCA ACEDEMY( آســمان  چــکاوک  پــرواز  آکادمــی  

کشــوری)CATC( بــا علــم بــه ایــن موضــوع کــه اولیــن قــدم بــرای ورود بــه هــر حــوزه کســب مهــارت و آمــوزش 

تخصصــی اســت بــا رویکــرد ارتقــاء ســطح دانــش تخصصــی مدیــران، خلبانــان، مهندســین، کنترلرهــای بــرج مراقبــت، 

مهمانــداران و  دیگــر پرســنل شــاغل و یــا دانشــجویان بــرای شــرکت هــای هواپیمایــی، خدمــات هوایــی و اشــخاص 

ــد. ــه مــی نمای ــردی ارائ ــور و کارب حقیقــی دوره هــای آموزشــی مهــارت مح

ــا و  ــل شــرکت ه ــا در مح ــا حضــوری ی ــن ی ــه صــورت آنالی ــود را ب ــادر اســت دوره هــای خ PCA ACEDEMY ق

ســازمانها )IN -HOUSE( برگــزار نمــوده و آمــاده همــکاری آموزشــی بــا شــرکت هــای هواپیمایــی و خدمــات هوایــی 

در برگــزاری دوره هــای تخصصــی نیــز مــی باشــد.

صدور گواهینامه معتبر از دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری

 . . . . . ما  با  ط  تبــا ر ا

w w w . P C A a e r o . c o m

@PCAae ro

تهــران، میــدان آزادی، خیابــان معــراج،
 دانشــکده صنعت هواپیمایی کشــوری، 
دفتــر آکادمــی پــرواز چــکاوک آســمان
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) FDM ( پایش اطالعات پروازی

)Flight Data Monitoring(

Air OPS Part- ORO, SUBPART AOC بر اساس

ORO.AOC.130

مدت زمان مطالعه: 7 دقیقه

تعریف

پــروازی                                                                اطالعــات  پایــش  برنامــه   GM1 ORO.AOC.130 در  منــدرج  تعریــف  طبــق 

بــرای جمــع آوری و  یــک برنامــه پیــش گیرانــه و غیرتنبیهــی   ،  FDM Flight Data Monitoring

تحلیــل اطالعاتــی اســت کــه در طــول پروازهــای عــادی و روزمــره ثبــت و ضبــط شــده انــد. هــدف از 

ایــن برنامــه ، ارتقــاء ایمنــی در هواپیمایــی میباشــد. ایــن برنامــه صرفــا بــرای شــرکت هایــی کــه دارای 

هواپیمــا )Airplane( هســتند الزامــی بــوده و بــرای شــرکت هایــی کــه دارای ســایر وســایل پرنــده از 

نمیباشــد. الزامــی  هســتند،  هلیکوپتــر  جملــه 
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الزام مقرراتی

ORO.AOC.130 بر اساس مفاد مندرج در

  SPO ) Commercial or Non-com with CMPA (و CAT ،NCC 1.بهــره بــرداران هوایــی اعــم از

 )Maximum Certificated Take-off mass( بــرای هواپیماهایــی کــه دارای حداکثــر جــرم برخاســت

بیشــتر از 27000کیلوگــرم باشــند، بایــد یــک برنامــه پایــش اطالعــات پــروازی )FDM( ایجــاد و حفــظ 

 )Safety Management System( نمایــد کــه ایــن برنامــه بایــد بــه عنوان بخشــی از ســامانه مدیریتــی

یــا همــان SMS شــرکت باشــد.

2.برنامــه پایــش اطالعــات پــروازی)FDM(، بایــد بــه صــورت غیــر تنبیهــی بــوده و هــدف از اجــرای آن 

مجــازات افــراد نباشــد. همچنیــن بایــد دارای محافــظ هــای کافــی)Safe Guards( بــرای حفاظــت از 

منابــع ارائــه دهنــده اطالعــات باشــد. 

طــی ایــن برنامــه، اطالعــات مختلفــی کــه حیــن پروازهــای عــادی شــرکت از منابــع مختلــف از جملــه 

FDR هواپیماهــا، کــروی پــروازی، ســایر افــراد درگیــر در عملیــات و … بــه دســت مــی آیــد، مــورد 

بررســی و تحلیــل قــرار میگیــرد و بــدون اینکــه بــه دنبــال تنبیــه و ســرزنش افــراد باشــد، اشــکاالت 

و کمبودهــای احتمالــی را شناســایی نمــوده و در نهایــت اصــالح در فرآیندهــای عملیاتــی اســتاندارد  

ــا اصــالح و تکمیــل آمــوزش هــا را در پــی خواهــد داشــت. )SOP(  ی

مسؤلیت ها:

طبــقMC1 ORO.GEN.200)a()1(1  مدیــر ایمنــی شــرکت بایــد بــه عنــوان نقطــه کانونــی در خصــوص 

مــوارد مرتبــط بــا ایمنــی باشــد. لــذا در حــوزه امــور ایمنــی نیــز، مســؤلیت شناســایی و ارزیابــی مــوارد، 
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بــا مدیــر ایمنــی اســت. همچنیــن مدیــر ایمنــی بایــد مــوارد شناســایی شــده را بــه مدیــری کــه در 

خصــوص اشــکال شناســایی شــده دارای مســؤلیت اســت، منتقــل نمایــد. بــه عنــوان مثــال طبــق 

ارزیابــی هــای صــورت گرفتــه شــده اشــکاالتی کــه در فرآینــد آموزشــی شــرکت اســت، بایــد بــه مدیــر 

آمــوزش منتقــل داده شــود. مدیــر مربوطــه ) بــه عنــوان مثــال، مدیــر آموزش(موظــف اســت اقدامــات 

ایمنــی مناســب و قابــل اجــرا را در بــازه زمانــی کــه متناســب بــا شــدت و اهمیــت مــوارد، بــرای رفــع 

اشــکاالت و نواقــص شناســایی شــده، اتخــاذ نمایــد.

اهداف و کارکردهای اصلی

یــک برنامــه و ســامانه پایــش اطالعــات پــروازی)FDM( ، ایــن امــکان را فراهــم میکنــد کــه آنچــه 

در پروازهــای روزانــه و معمــول اتفــاق میافتــد را بــا  SOP خــود مقایســه نمــوده و بــرای انحرافــات 

شناســایی شــده از SOP کــه ســطح ایمنــی را کاهــش مــی دهــد، در زمــان مناســب، اقدامــات اصالحــی 

الزم را اتخــاذ نمــوده و بــه طــور مســتمر، اثربخــش بــودن آنهــا را کنتــرل نمایــد.

براســاس بنــد b از AMC1 ORO.AOC.130 برنامــه پایــش اطالعــات پــروازی FDM بایــد بــه گونــه ای 

اجــرا شــود کــه شــرکت را مجــاز و قــادر بــه انجــام امــور زیــر نمایــد:

شناســایی مناطــق و حــوزه هایــی کــه دارای ریســک و خطــر عملیاتــی هســتند و مقــدار و انــدازه 

نمایــد. را تعییــن  ایمنــی)Safety Margins( موجــود در شــرکت  حاشــیه هــای 

مقــدار تغییــر در ریســک هــا و خطــرات عملیاتــی از طریــق نظــارت ویــژه بــه رخدادهــای غیــر اســتاندارد، 

موقعیــت هــا و شــرایط غیــر معمــول و نــا ایمــن شناســایی و تعییــن کنــد.

اســتفاده از اطالعــات FDM بــرای تعییــن تکــرار و فراوانــی رخدادهــای فــوق الذکــر، بــه همــراه تخمیــن 



FDM (Part 1)

6

ــا؛ تعییــن اینکــه در صــورت  ــه منظــور اوال؛ ارزیابــی ریســک هــای ایمنــی و ثانی ســطح شــدت آنهــا ب

تــداوم رونــد شناســایی شــده، کــدام یــک از ریســک هــای مذکــور بــه ســطح غیــر قابــل قبولــی خواهنــد 

رســید.

در نظــر گرفتــن و اجــراء اقدامــات و رویــه هــای اصالحــی مناســب، هنگامــی کــه یــک ریســک غیرقابــل 

پذیــرش شناســایی شــده اســت. ایــن ریســک مــی توانــد در حــال حاضــر موجــود باشــد، یــا اینکــه از 

طریــق پیــش بینــی رونــد فعلــی چنیــن ریســکی را در آینــده محتمــل بدانــد.

تأیید اثربخش بودن هرکدام از اقدامات اصالحی به وسیله نظارت و پایش مستمر.

در شــکل زیــر کــه برگرفتــه از )UK( CAP 739 میباشــد پایــش اطالعــات پــروازی)FDM( بــه عنــوان 

یــک سیســتم حلقــه بســته معرفــی شــده اســت بــه طــور پیوســته، ریســک هــای عملیاتــی موجــود در 

پروازهــای روزانــه را شناســایی و ارزیابــی نمــوده، اقدامــات اصالحــی مناســب را بــرای ریســک هایــی 

کــه دارای ســطح ایمنــی مــورد قبــول نمیباشــند اتخــاذ میکنــد و در نهایــت اثربخــش بــودن اقدامــات 

اصالحــی را کنتــرل مینمایــد.


