
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دفترچه قواويه

 دوره مسابقه طراحي و ساخت هيمچهار

 بدون سروشيه هواپيماي
 )ردٌ َماساسان(

 1395سال 

 

 www.IUDC.ir 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 فُزست مطالة

 )ردٌ َماساسان( تذين سزوشيه ًَاپيماي ديرٌ مساتقٍ طزاحي ي ساخت چُارميه دفتزچٍ قًاويه

 أ

 
 

 

 

 
 

 فُزست مطالة

 صفحٍ عىًان

 1 ..................................................................................................................................................... مقذمٍ

 2 ..................................................................................................................... رقاتت كلي اصًل -1 فصل

 2 ........................................................................................................................................................................ مًضًع ي اَذاف -1-1

 3 ............................................................................................................................................... کىىذٌ شزکت َاي تيم ساختار -1-2

 4 ....................................................................................................................................................... تخلفات ي اي حزفٍ اخالق -1-3

 5 ............................................................................................................................................................................. طزح مالکيت -1-4

 5 ...................................................................................................................................................................................... تثليغات -1-5

 6 ......................................................................................................................................................... مساتقٍ اس افاوصز فزايىذ -1-6

 6 ............................................................................................................................................... مساتقٍ قًاويه پذيزش فزآيىذ -1-7

 7 .............................................................................................................. مأمًریت یَا يژگیي -2 فصل

 7 ............................................................................................................................................................................ مأمًريت انيت -2-1

 8 .................................................................................. (FDR) پزياسي اطالعات ثثت دستگاٌ/امذادي محمًلٍ اتيجشئ -2-2

 9 .......................................................................................................................................................... يامذاد تستٍ يَايژگيي -2-2-1

 10 .............................................................................................................................. (FDR) پزياسي اطالعات ثثت دستگاٌ -2-2-2

 11 ................................................................................................................................................................... اَذاف مشخصات -2-3

 12 .................................................................................................................................................... پزياسي مىطقٍ تمشخصا -2-4

 13 ..................................................................................................................................................................... مأمًريت ياجزا -2-5

 16 ....................................................................................................................................... کاللٍ فزيدگاٌ مُم اقليمي وکات -2-6

 17 ....................................................................................................................... ايمىي َايوياسمىذي ي مالحظات/ قًاويه -2-7

 18 ....................................................................................................................................................... پزياسي ياسدَيامت وحًٌ -2-8

 19 ........................................................................................................................................... ييوُا مأمًريت در امتياس الگًي -2-8-1

 21 ...................................................................................................................................................................... يمىف ياسَايامت -2-8-2



 

 اصًل کلي رقاتت

 )ردٌ َماساسان( تذين سزوشيه ًَاپيماي ديرٌ مساتقٍ طزاحي ي ساخت چُارميه دفتزچٍ قًاويه

 

 
 

 ب

 
 

 

 22 .......................................................................................................... مساتقٍ یاجزا مزاحل -3 فصل

 23 ........................................................................................................................................................................... پزيپًسال ارائٍ -3-1-1

 23 ............................................................................................................................................................... پزيپًسال ارائٍ اتيکل -3-1-2

 24 ................................................................................................................................................. مطلًب پزيپًسال يَا يژگيي -3-1-3

 24 ........................................................................................................................................................ َا پزيپًسال ياتيارس وحًٌ -3-1-4

 25 ....................................................................................................................... ساخت ي يطزاح ريوذ تز مىظم زيغ وظارت -3-1-5

 26 ........................................................................................................................................................ ساخت ي يطزاح ياتيارس -3-1-6

 26 .............................................................................................................................................................. يپزياس آسمًن مزحلٍ -3-1-7

 28 ................................................................................................... َاٍ یتًص ي گذشتٍ تجارب -4 لفص

 29 ............................................................................................................................................. َا ًستیپ

 29 ................................................................................................................................................................. مساتقٍ جًايش -1پيًست

 29 ......................................................................................................................................................... مساتقٍ تىذي سمان -2پيًست

 30 ............................................................................................................................... (AIP) کاللٍ فزيدگاٌ مشخصات -3پيًست

 



 

 

 َا فُزست شکل

 )ردٌ َماساسان( تذين سزوشيه ًَاپيماي ديرٌ مساتقٍ طزاحي ي ساخت چُارميه دفتزچٍ قًاويه

 ت

 
 

 

 

 
 

 َاشکلفُزست 

 صفحٍ شکل
- 

-GPS 

-FDR 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 



 

 

 َا فُزست جذيل

 )ردٌ َماساسان( تذين سزوشيه ًَاپيماي ديرٌ مساتقٍ طزاحي ي ساخت چُارميه دفتزچٍ قًاويه

 ث

 
 

 

 

 
 

 َاجذيلفُزست 

 صفحٍ جذيل
- ................................................................................................................... 9 

- ................................................................................................................................. 15 

- .................................................................................................................................................... 19 

 



 

 

 مقذمٍ

 )ردٌ َماساسان( تذين سزوشيه ًَاپيماي ديرٌ مساتقٍ طزاحي ي ساخت چُارميه دفتزچٍ قًاويه

 

 
 

1 

 
 

 

 مقذمٍ

٦كَض ٍ ثب حوبيت ّبي  زاًكگبُٖال٢وٌس پػٍّك٧سُ قْيس ضيبيي زاًكگبُ نٌٗتي قطيٝ ثب ّو٧بضي اؾبتيس 

ثسٍى  يهؿبث٣بت هلي َطاحي ٍ ؾبذت َّاپيوب" ي تحت ٌَٖاىهؿبث٣بتهؿئَليت ثطگعاضي ، نٌبيٕ هطتجٍ

٦كٝ اؾتٗسازّب، گؿتطـ ٍ تَؾِٗ ٞطايٌس  ،. ّسٜ اظ ايي هدوَِٖ هؿبث٣بتثط ْٖسُ زاضزضا  "ؾطًكيي

ّب  ّبي تئَضي٥ زاًكگبّي، ت٧ويل چطذِ آهَظقي زاًكگبُ ت، اضظيبثي ٖولي آهَذتِثب نٌٗزاًكگبُ اضتجبٌ 

زض هَاخِْ ثب ّبي هٌْسؾي  ٦كيسى ؾيؿتن آهَظـ چبلفل ٢جَل ثِ زض ٦بضثطزي ٦طزى ٖلَم ٍ تب حسي ٢بث

ّبي ثسٍى ؾطًكيي زض  تَؾِٗ ٞطٌّگ اؾتٟبزُ اظ پطًسُ ٍ ًْبيتب٣ًًٍل َّايي  هؿبئل هتٌَٔ نٌٗت حول

 زض ايطاى اؾت.ّبي ٚيط ًٓبهي  حَظُ

اي )ثب ًبم  بؾبظاى( ٍ حطِٞپطٍاظاى(، زاًكدَيي )ثب ًبم ّو آهَظي )ثب ًبم آيٌسُ زاًف ضزُؾِ ايي هؿبث٣بت زض 

٢َاًيي هطثٌَ ثِ چْبضهيي زٍضُ ايي هؿبث٣بت زض  ،ِ قسُئقَز. آًچِ زض ايي ًَقتبض اضا اًدبم هي زيَ ؾپيس(

 ؾبظاى( اؾت.)ّوبضزُ زاًكدَيي 
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 رقاتت كلي اصًل-1 فصل 

 ٦ٌٌسُ العاهي اؾت.  ي قط٦تّب قسُ ٍ ضٖبيت آى ثطاي تينزض ايي ٞهل، انَل ٍ ٢َاًيي ٦لي هؿبث٣ِ تكطيح 

 مًضًع ي اَذاف-1-1 

هكبثِ هؿبث٣بت  ٦ِ اؾت ض٢بثتي ثب هجبًي هٌْسؾي 1IUDC ثسٍى ؾطًكيي يَطاحي ٍ ؾبذت َّاپيوب هؿبث٣ِ

َرط  هؿربئل هتٌرَٔ    زض ثلٌس هست ٍ اظ َطي١  ،AUVSI  ٍAIAA ٖلوي ٍ ت٧ٌَلَغي٥ ضايح زض زًيب ّوبًٌس

 :٦ٌس يط زًجبل هيّبي ظ ايي هؿبث٣بت ت٧ٟط ٍ ذال٢يت ضا زض ظهيٌِگطزز.  هيثطگعاض ثطگطٞتِ اظ هك٧الت خبضي 

 ٍؾبيل پطًسُزاذلي ٍ ذبضخي ؾبذتبض  

 ؾبذت  ًَيي ّبي  ضٍـ ٍ ٦بضگيطي هَازِ ث 

 گيطي هَتَضّب ٦بضِ ثقٌبذت ٍ  

 ّبي پطٍاظ َطاحي هبًَض ٍ تطاغ٦تَضي 

 ٍ ًبٍثطي ّبي ّسايت ضٍـ اثسأ، تَؾِٗ ٍ يب ؾبظي پيبزُ 

 ّبي ٦ٌتطل ؾبظي ؾيؿتن پيبزُ 

 هبًٌس تهَيطثطزاضي، پطزاظـ تهَيط ٍ اضتجبَبتّبي هطتجٍ  تَؾِٗ ظيطؾيؿتن 

گطزز ٦ِ زٍ هطحلِ اثتسايي ٍ اًتْبيي ّوطاُ ثب اضائرِ ٍ آظهرَى    ثطگعاض هي ِهطحلچْبض زض  بتهؿبث٣ زٍضُ اظ ايي

 ذَاّس ثَز. ايي هطاحل ٖجبضتٌس اظ: ٦ويتِ ثطگعاضيثب ًٓبضت  هطحلِ هيبًي نطٞبً ثَزُ ٍ زٍ

 اضائِ پطٍپَظال .1

 ٍ ًهت تدْيعاتَطاحي، ؾبذت  .2

   اضظيبثي آهبزگي آظهَى .3

 آظهَى پطٍاظي .4

                                                 
1 Innovative UAV Design Competition 
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ّبي هطثٌَ ثِ ّوبى هطحلرِ هرَضز اضظيربثي ٢رطاض      ٦ٌٌسگبى ثب هال٤ قط٦ت هطحلِ، ّط زضالظم ثِ ش٦ط اؾت ٦ِ 

ّبيي اؾت ٦ِ هو٧ي اؾرت   گطزز. ٦ويتِ ٖلوي هؿبث٣بت آهبزُ اضائِ ٦و٥ گطٞتِ ٍ اهتيبظي ثطاي آًبى هٌَٓض هي

ّربي   ؾرت ٦رِ ترين   الي ئثِ لحبِ َجيٗت اخطايي هؿبث٣ِ، توط٦ع ثرط َرط  هؿرب   حبل  گيطز. ثب ايي هس ًٓط ٢طاض

 ثبقٌس.   ّب حل آى٦َچ٥ هٌْسؾي ٢بزض ثِ 

ثطگرعاضي  ًحرَُ   ،ىبپبير  ترب  ظهربى آٚربظ   ٢جيرل  اَالٖبت الظم اظ www.iudc.irثِ ًكبًي  ؾبيت هؿبث٣بت ٍة

 س.زّ زض اذتيبض ٖال٢وٌساى ٢طاض هي ؾبيط اَالٖبت هَضز ًيبظ ضاخَايع ٍ ، هطاحل هؿبث٣ِ

قسُ زض ايي زٞتطچِ، ٦ليِ العاهبت ٍ خعئيبتي ٦ِ زض ََل ثطگعاضي هؿربث٣ِ ثرِ نرَضت     ٖالٍُ ثط ه٣طضات ثيبى

٦ٌٌرسگبى   گيطز، خعء ٢َاًيي هؿبث٣ِ هحؿَة قسُ ٍ قرط٦ت  ّب ٢طاض هي ضؾوي زض ٢بلت اَالٖيِ، زض اذتيبض تين

 ثبقٌس. هلعم ثِ ضٖبيت آًْب هي

 كىىذٌ شزكت َایتیم اختارس-1-2 

 ٦ٌٌسگبى اؾرت.  هحيُي قبزاة ٍ ٖلوي ثطاي قط٦ت ؾبظي ٞطاّنًٓن ٍ ّوبٌّگي ثْتط ٍ ايدبز ه٣طضات ثطاي 

زض َرَل   ،ًوبيرس  ًربم هري   َرَض ضؾروي زض هؿربث٣بت  جرت    ِ ٦ٌٌسُ ٦ِ ثر  تين قط٦تضٍز ّط  ضٍ اًتٓبض هي اظ ايي

ه٣رطضات، زض ٦ويترِ اخطايري      ٖسم ضٖبيرت پيطٍي ًوبيس.  زٞتطچِقسُ زض ايي  ش٦طثطگعاضي هؿبث٣ِ اظ ه٣طضات 

   هَضز ثطضؾي ٢طاض گطٞتِ ٍ تهويوبت الظم زض هَضز ًحَُ ثطذَضز ثب تين اتربش ذَاّس قس.

 ٦ٌٌسگبى ثبيس هَاضز ظيط ضا ضٖبيت ًوبيٌس: زض هَضز ؾبذتبض تين، قط٦ت

ًٟط ثِ هٌٗري   3ت تين ثِ ٦وتط اظ ٦بّف ًٟطاًَٖ زاقتِ ثبقس.  10ٍ حسا٦ثط  3تَاًس حسا٢ل  ّط تين هي 

 ّوبٌّگي ًوبيس. اخطايياؾت ٍ تين ثبيس ثطاي چگًَگي ازاهِ ٦بض ثب ٦ويتِ  آىاًحالل تين ٍ حصٜ 

زضنس اًٖبي ّط تين ثبيس زاًكدَي ه٣بَٕ ٦بضقٌبؾي، ٦بضقٌبؾي اضقس ٍ يب ز٦تطا اظ ي٧ي  50حسا٢ل  

 ّبي ضؾوي هَضز تأييس ٍظاضت ٖلَم ثبقٌس. اظ زاًكگبُ

گرطزز. تٛييرط    يتِ اخطايي هٗطٞي هري ًبم ثِ ٦و ين زض ٌّگبم  جتٌَٖاى ًوبيٌسُ ت تين ثِ يي٥ ًٟط اظ اًٖب 

پصيط ذَاّس ثرَز. ًوبيٌرسُ ترين ثبيرس زاًكردَ       اظ اًٖبي تين اه٧بى 3/2 ًوبيٌسُ تين، ثب هَا٣ٞت حسا٢ل

 تَاًس تٌْب ي٥ ثبض ًوبيٌسُ ذَز ضا تٛييط زّس. ثبقس. ّط تين هي

 ي٥ تين ًَٖيت زاقتِ ثبقس.تَاًس زض  ٞطز ٣ٍٞ هي ّط 

پصيط اؾت، ٦ِ َري   ٣ٍٞ ثب هَا٣ٞت ٦ويتِ اخطايي اه٧بىيب ازٚبم چٌس تين ثب ّن،  ٍّب  خبثدبيي اٞطاز تين 

 .قَز ضؾبًي هي ّب اَالٔ پصيطٞتِ ٍ ثِ ؾبيط تينهسٍى نَضت  ييٌسآٞط
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اًٖبي ذَز ايبِٞ ًوبيس، ٞرطز هرَضز ًٓرط    ًبم، تين تهوين ثگيطز ًَٖ خسيسي ثِ  چٌبًچِ پؽ اظ  جت 

اظ اًٖربي ترين، ثرِ ٦ويترِ اخطايري       3/2 ثبيس تَؾٍ ًوبيٌسُ تين ٍ ثِ نَضت ٦تجي ثب هَا٣ٞت حرسا٢ل 

 .ٞطاتط ضٍزهٗطٞي قَز. ثب ًَٖيت ٞطز خسيس، تٗساز اًٖب ًجبيس اظ ؾ٣ٝ تٗييي قسُ 

ثبيس هطاتت ثِ ٦ويتِ اخطايي  ،گيطزچٌبًچِ ّط ي٥ اظ اًٖبي تين تهوين ثِ ٢ُٕ ّو٧بضي ثب تين ذَز ث 

 اٖالم گطزز تب اه٧بى خصة اٞطاز خبيگعيي ٍخَز زاقتِ ثبقس.

چٌبًچِ اًٖبي تين تهوين ثِ ٢ُٕ ّو٧بضي ثب ي٧ي اظ اًٖب ثگيطًس، ًوبيٌسُ تين ثبيس ًٖرَ هرص٦َض ضا    

 وبيس.اظ اًٖبي تين ثِ ٦ويتِ اخطايي هٗطٞي ً 3/2 ّوطاُ ثب زاليل هَخَز، ثب هَا٣ٞت حسا٢ل

حربل   ثوبًرس. ثرب ايري    بثت ثب٢ي تب حس اه٧بى هؿبث٣ِ ََل هطاحل تٗساز اٞطاز ي٥ تين زض ضٍز  اًتٓبض هي 

، ثِ قطَي تط٦يت تين ذَز ضا تٛييط زٌّسزضنس  50حسا٦ثط  تب 3تب ٢جل اظ اتوبم هطحلِ تَاًٌس  هيّب  تين

 ٦ِ ؾبيط هَاضز هٗتجط ثب٢ي ثوبًس.  

 ّب ٍخَز ًساضز. ايدبز تٛييط زض تط٦يت تيناه٧بى  3ثٗس اظ اتوبم هطحلِ  

ّب ضا ثِ ٌَٖاى هكبٍض ٖلوري ترين    ّط تين هَْٝ اؾت ٦ِ حسا٢ل ي٧ي اظ اًٖبي ّيأت ٖلوي زاًكگبُ 

ذَز هٗطٞي ًوبيس. هكبٍض ٖلوي ثبيس زض خطيبى پيكطٞت ٦بضّب ٢طاض گطٞتِ، ّوچٌيي هؿتٌساتي ٦ِ ترين  

تَاًس ٣ٍٞ ي٥ ثربض هكربٍض ٖلوري     ٍي ضؾيسُ ثبقس. ّط تين هي٦ٌس، ثبيس ثِ تأييس  زض ّط هطحلِ اضائِ هي

 ذَز ضا تٛييط زّس.

 ًوبيٌس.  ًبم  جت  ذَز ضا زض ؾبهبًِ  جت ٍ يب قط٦ت هطخٕ ًكگبُزاثبيس ًبم،   جت ه٢َّٕب  ّوِ تين 

ثرِ ٦ويترِ    ًربم  زض ٌّگربم  جرت   ثطاي ذَز اًتربة ٍ تدبضي يب هؿتٗبض ي٥ ًبمثبيس ٦ٌٌسُ  ّط تين قط٦ت 

 هبًس. هؿبث٣ِ  بثت ثب٢ي هي هطاحليس. ايي ًبم زض ََل ًوب اٖالم يياخطا

 ای ي تخلفات اخالق حزفٍ-1-3 

، ٢َاًيي ّطچٌس ٢َي ًيبظ ثِ يوبًت اخطايي زاضًرس. ايري يروبًت اخطايري تَؾرٍ      ض٢بثت ؾبلن ٖلويزض ي٥ 

پرصيطي   ٍ هؿرئَليت  ثرب هكربض٦ت  ًيرع ٣ٞرٍ   ٖبزالًِ ض٢بثت انَل قَز. اظ ايي خْت  ّب ٞطاّن هي ت٥ تين ت٥

 گطزز. ّوگبى حّٟ هي

قَز، ضٖبيت انَل هكرم ظيط ٍ آًچِ ٦ِ  اي هحؿَة هي چِ زض ايي هؿبث٣ِ ثِ ٌَٖاى حّٟ اذال٠ حطِٞ آى

يطًرس  پص ٦ٌٌرسُ هري   ّبي قط٦ت ٦ليِ تينّبؾت. ثٌبثطايي  قوطزى آى قَز ٖسم تَخِ ٍ ؾبزُ ترلٝ هحؿَة هي
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ّربي آى   نطٞبً ثِ تجليٙ ٍيػگي ،ٞكبي آى زض ََل ٞطايٌس هؿبث٣َِط  ذَز ٍ ٖسم ا ّبي ت اظ ايسُْبيوي حٟ

 ي ٢بثل اًتٓبض ٖجبضتٌس اظ:ا حسا٢ل انَل حطِٞ .ثپطزاظًس

 ٦ٌٌسُ ّبي قط٦ت تينؾبيط ٍ  ذَز اٞطاز تيناحتطام حّٟ اٖتجبض ٍ  

 ّب ّبي آى زيگطاى زض نَضت اؾتٟبزُ اظ ايسُزازى ثِ  هطخٕ 

 ثِ احؿبؾبت ٍ ؾالي١ ٞطزياحتطام  

 هؿتسلات٧ب ثِ گَيف، تٗبضيٝ ٍ ٣ًسّبي  

 ٍ پطّيع اظ تجليٛبت هٌٟياؾتٟبزُ اظ تجليٛبت هثجت  

 ّبيي ٦ِ هحهَل ٦بض زيگطاى ثَزُ اؾت ًوَزى ثرف هٗطٞي ٦بض تين ٍ هكرم 

 مالکیت طزح-1-4 

٦ور٥ ثرِ قرٌبذت ٍ قر٧َٞبيي اؾرتٗسازّب ٍ ٦ور٥ ثرِ تكر٧يل          ،٦ِ ي٧ي اظ اّساٜ ايي هؿربث٣بت  اظ آًدب

 ّب ثبيس تينثٌيبى ا٢تهبزي ٍ تدبضي ٦َچ٥ اؾت ٍ  ّبي زاًف قط٦ت

 ي ذَز ٍ ّبي ٧ٞط اظ تطاٍـ .1

 يٌسًوب قسُ اؾتٟبزُ  هطاخٕ ٖلوي قٌبذتِ .2

يي ٦رِ اظ  ّب تين َطا  هحَِٟ ذَاّس ثَز. ثسيْي اؾت تين يهبل٧يت َط  ثطاي اًٖب ثب تَخِ ثِ هَاضز ٠َٞ،

، خْت ثْتط ثطگعاضقسى هؿبث٣بت ٍ ازاهرِ  ٦ٌٌس زضيبٞت هي اه٧بًبت ٖلوي ٍ اخطايي ،٦ويتِ ثطگعاضي هؿبث٣بت

يري،  ثرط ا  لحبِ ذَاٌّس ٦طز. ٖالٍُ ثطگعاضييت َط  ضا ثب ٦ويتِ هؿتوط آى، ح٠َ٣ ٍ ًحَُ هكبض٦ت زض هبل٧

ّب ضا پؽ اظ پبيبى ض٢بثرت،   تَاًس خْت اضت٣بي ؾُح هؿبث٣بت، اؾٌبز ٍ تدطثيبت تين ٦ويتِ ثطگعاضي هؿبث٣ِ هي

 ّبي آهَظقي، هٌتكط ًوبيس. تٟبزُتٌْب خْت اؾ

 تثلیغات-1-5 

تَاًس اظ حبهيبى هتٟبٍتي ثطاي اخطاي َط  ذَز اه٧بًبت زضيبٞت ًوبيس. ثرسيْي اؾرت حبهيربى زض     ّط تين هي

تَاًرس   هري تَاًٌس اًتٓبض تجليٛبت هٌبؾجي زاقتِ ٍ يب ٦و٥ ذَز ضا ثالَٖو اضائِ ًوبيٌس. لصا ّرط ترين    ه٣بثل هي

ذَز تجليٛبت ًوبيس. ايي تجليٛبت ثبيس زض حس ه٣َٗل ٍ ثرب ّوربٌّگي ٦ويترِ اخطايري      ي حبهي ٍ يب حبهيبىثطا

 سّس.ًالكٗبٔ ٢طاض  ّبي ٖلوي ٍ هٌْسؾي ضا تحت ٞٗبليتَطي٣ي ثبقس ٦ِ ِ حدن آى ث هؿبث٣بت ثَزُ ٍ
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 فزایىذ اوصزاف اس مساتقٍ-1-6 

ٍخَز زاضز ٦ِ ّط تين زض نَضت گًَِ ٦ِ خْت قط٦ت زض هؿبث٣ِ ٞطايٌس هسًٍي ٍخَز زاضز، ايي اه٧بى  ّوبى

   ِ اي  توبيل ثتَاًس اظ ازاهِ هؿبث٣ِ اًهطاٜ زّس. زض چٌيي قطايُي، زاليل تين ثطاي ذطٍج اظ هؿربث٣ِ َري ًبهر

گطزز. ٦ويتِ اخطايي ْطٜ هست حسا٦ثط زٍ ّٟترِ اظ زضيبٞرت ًبهرِ، ترالـ      ضؾوي ثِ ٦ويتِ اخطايي اٖالم هي

ًوبيس. زض نرَضت ٖرسم حهرَل     زٌّسُ اٖالم هي ضا ثِ تين اًهطاٜذَز ضا ثطاي ضٕٞ هك٧الت ًوَزُ ٍ ًتبيح 

گطزز. ّط تيوري ٦رِ اظ ازاهرِ هؿربث٣ِ زض ّرط هطحلرِ اٖرالم اًهرطاٜ ًوبيرس،           تَا١ٞ، تين اظ هؿبث٣ِ ذبضج هي

 .٦ٌستَاًس زض هطاحل زيگط ايي زٍضُ هؿبث٣ِ قط٦ت  ًوي

 یىذ پذیزش قًاویه مساتقٍآفز-1-7 

ّب اظ ٢َاًيي ٍ العاهبت ايي ض٢بثت ٦رِ ٣ٞرٍ ثرِ     ي زٍضُ اظ هؿبث٣ِ، الظم اؾت تينًبم زض اي  جتثب ت٧ويل ٞطايٌس 

ًبم ًْربيي ٍ ٍضٍز ثرِ هطاحرل     قَز، آگبّي يبثٌس. ثب  جت ق٧ل ه٧تَة ٍ اظ َطي١ زثيطذبًِ هؿبث٣بت اٖالم هي

ع ترين زاٍضي  ٦ٌٌسُ، ٦ليِ ٢َاًيي ٦ويتِ ثطگعاضي ٍ ًي اخطايي هؿبث٣ِ، ٞطو ثط ايي اؾت ٦ِ اًٖبي تين قط٦ت

 اًس.   ضا پصيطٞتِ

ّبي ذَز ضا زض هرَضز ٢رَاًيي ٍ ثطًبهرِ ظهربًي       تَاًٌس ًٓطات ٍ زضذَاؾت ٦ٌٌسُ زض هؿبث٣ِ هي ّبي قط٦ت تين

ّبي ذربضج اظ   ثسيْي اؾت ثِ زضذَاؾت ثِ آزضؼ ال٧تطًٍي٧ي هؿبث٣ِ اضؾبل ًوبيٌس. ه٧تَةهؿبث٣ِ ثِ ق٧ل 

ِ  ٖطٜ ٍ ه٣طضات هؿبث٣ِ، پبؾري زازُ ًرَاّ اظ َطير١  هرَاضز   ،ّرب  س قس. زض نَضت تٛييط ٍ يب انرال  ثطًبهر

ضؾبًي ذَاّس قس. اظ ايي خْت اًٖبي ترين الظم اؾرت ثرب پربيف هؿرتوط       اَالٔؾبيت ضؾوي هؿبث٣بت  ٍة

 ّب ٍ اذجبض هُلٕ قًَس. اظ خسيستطيي اَالٖيِ، ؾبيت ٍة
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 مأمًریتَای يیژگي-2 فصل 

ّربي خٌگلري اؾرت. ثرب ثلرَ٘ ًؿرجي        ضؾربًي زض هحرسٍزُ   ًٓربضت ٍ ٦ور٥   ،چْبضم ايي هؿبث٣بتزٍض هحَض 

ّبي ٌٞي ٍ  َطٜ ٍ ًيبظهٌسي ّبي زاًكدَيي اظ ي٥ ّبي شاتي تك٧ل هحسٍزيت ّبي اذيط ٍ قسُ زض ؾبل ٦ؿت

٦ٌس ٦ِ هالحٓبت ايوٌي ثب خسيت ثيكتطي ثطضؾري قرَز.    ايوٌي اخطاي هأهَضيت زض هٌب١َ خٌگي ايدبة هي

گًَِ ؾبًحِ هٌدرط   ًجبيس زچبض ّيچ ،ضٍز ضؾبًي هي َّاپيوبيي ٦ِ ثطاي ٦و٥ ،ا٢لين خٌگليثسيْي اؾت زض ي٥ 

 :ي ايي ٞهل حبٍي هُبلت ظيط اؾتاثب ايي ه٣سهِ، هحتَ ثِ ؾ٣ٌَ قَز.

 چْبضم هأهَضيت زٍض 

1هكرهبت زؾتگبُ  جت اَالٖبت پطٍاظي ) خعئيبت هحوَلِ اهسازي/ 
FDR) 

 هكرهبت اّساٜ هس ًٓط قٌبؾبيي 

 ثبًس پطٍاظي  هكرهبت 

 ّبي ايوٌي بت ٍ ًيبظهٌسيهالحٓ 

 ًحَُ اهتيبظزّي 

 مأمًریت تیان -2-1 

ضؾربًي زض   ٞرطز ايرطاى ٍ ًيرع اهرساز    ِ اظ هحيٍ ظيؿت خٌگلي هٌحهط ثحٟبْت  ،هَئَ گؿتطـ گطزقگطي

ايدربز قرطايٍ ًرباهٌي ثرطاي      ،ضا ثِ ّوطاُ زاضز. ّوچٌييّبيي ٦ِ ثِ ؾرتي ٢بثل زؾتطؾي ظهيٌي ّؿتٌس  هحيٍ

 ّبؾت ٦ِ هس ًٓط ًبْطيي هحيٍ ظيؿت ثَزُ اؾت.   چَة(، هست ٢بچب٠ خولِ )اظ ٢بچب٢چيبى

هَضز ًٓط اؾت ٦ِ ثب ًهت حسا٢ل ي٥ چٌس هٌَٓضُ اي  ؾبهبًِ ،زض ضاؾتبي ٦و٥ ثِ زؾتيبثي ثِ ايي هَاضز

تب  ٢500بزض ثبقس زض هحسٍزُ اضتٟبٖي ثيي  ثطزاضي نزٍضثيي زٍم ٞيل ًهت ٢بثليت ٍثطزاضي  زٍضثيي ٧ٖؽ

٢طهع ٍ هبًٌس ّبيي ٚيط اؾتتبضي ) ه٧بًي٧ي )هبًٌس ٦بهيَى( ثب ضًگاي  ٍؾيلِ، (AGLاظ ؾُح ظهيي )پب  8000

ؾبهبًِ هَضز ًٓط اثتسا ا٢سام ثِ قٌبؾبيي ه٢َٗيت ّسٜ اٍل )٦بهيَى  قٌبؾبيي ٦ٌس. زض ثيي زضذتبى ضا ؾٟيس(

                                                 
1 Flight Data Recorder 
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قسُ ضا ثِ ي٥ پبيگبُ ٦ِ  قٌبؾبييه٢َٗيت س ثتَاًس زؾت آهسُ، ثبيِ پؽ اظ اَويٌبى اظ ه٢َٗيت ثٍ ٢طهع( ًوَزُ 

 . آى ٢طاض زاضز هربثطُ ٦ٌسه٢َٗيت ٞٗلي اظ  ٦يلَهتطي +10زض هحسٍزُ 

٦ِ ي٧پبضچِ ثب هأهَضيت اٍل اؾت.  ا٢سام ًوبيسي ٖوليبت اهسازازاهِ ثِ زض ؾبهبًِ هَضز ًٓط ثبيس ٢بزض ثبقس ٦ِ 

 (1-2-2ثررف  ) هكرهي اهسازي هحوَلٍِؾيلِ ه٧بًي٧ي )٦بهيَى ؾٟيس( پؽ اظ تكريم ثِ ايي تطتيت ٦ِ 

 .  نَضت ايوي ضّب ٦ٌسِ ثآى هتط اظ  ٦50وتط اظ اي  ٞبنلِضا زض 

ّط تين هو٧ي اؾت اظ َّاپيوب ٍ يب ضٍتَض٦طاٞت َطاحي قسُ ٍ يب ٢بثل زؾتطؼ اؾتٟبزُ ًوَزُ ٍ ثرب تٛييطاتري   

-Overترط، َرط  ًجبيرس     ٖجربضت ؾربزُ  ِ هُبث٣رت زّرس. ثر    ضا ثطاي اًدربم هأهَضيرت زضذَاؾرتي    ه٣ٌُي، آى

Qualified .تل٣ي قَز 

 

 اتمساتم از ديرٌ ايه مأمًريت شماتيک وماي: 1-2 شکل 

 (FDRجشئیات محمًلٍ امذادی/دستگاٌ ثثت اطالعات پزياسی )-2-2 

ظهبى ّوطاُ زاقتِ ثبقس. ايي زٍ هحوَلِ ٖجبضتٌس  هدعا ضا ثِ ََض ّنَّاپيوبي هَضز ًٓط الظم اؾت زٍ هحوَلِ 

 اظ:

 ثؿتِ اهسازي ثطاي ضّبؾبظي زض هحل ٦بهيَى ؾٟيس 

 اَالٖبت پطٍاظي زؾتگبُ  جت (FDR ثطاي هكرم ٦طزى هؿيط حط٦ت ٍ هكرم ٦طزى ه٢َٗيت ) 
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ٍظى( زؾتگبُ  جت هؿيط پطًسُ ضا ٦ِ تَؾٍ  –ّط تين اَالٖبت ٍ هكرهبت )اثٗبز ثطاي هأهَضيت هَضز ًٓط، 

ّوبى زؾتگبُ زض هَٖس هؿبث٣ِ،  زض ًوبيس. زثيطذبًِ هؿبث٣بت ٞطاّن قسُ، اظ َطي١ ّويي زٞتطچِ زضيبٞت هي

ؾَْلت ًهت ٍ ثبظ٦طزى زؾتگبُ ضا زض تين ثبيس ذَاّس گطٞت. ايي ثساى هَْٟم اؾت ٦ِ  اذتيبض تين ٢طاض

 ،قس. ايي زؾتگبُ پؽ اظ اتوبم هأهَضيت ٍ ثبظگكت پطًسُ ثِ هحل ٞطٍزّبي ذَز هس ًٓط زاقتِ ثب َطاحي

 گطزز. تحَيل هي، ثِ هؿئَل آظهَى ّوطاُ پطًسُ ثَزُ ٍ پؽ اظ ذبهَـ قسى هَتَض

ثؿتِ اهسازي ًيع الظم اؾت پيف اظ ضٍقي قسى هَتَض زض هحل هٌبؾجي اظ پطًسُ )ثِ نرالحسيس ترين( ًهرت    

ؾٟيس ثِ ًحَي ثبيس ضّب گطزز ٦رِ زض هحرل ٞرطٍز آهرسى ٦وب٦ربى ٢بثرل        قسُ ٍ پؽ اظ قٌبؾبيي هحل ٦بهيَى

 اي خسي ثجيٌٌس. اؾتٟبزُ ثبقس. ثِ ايي هَْٟم ٦ِ هحتَيبت آى ًجبيس نسهِ

ّب زض ًٓط زاقتِ ثبقٌس ٦ِ هو٧ي اؾت هحل ٦بهيَى ؾٟيس ضا ًتَاًٌس تكرريم زٌّرس ٍ يرب ثؿرتِ اهرسازي       تين

ِ ثب ثؿتِ ثِ هحل پبيگبُ ثبظگطزًس. ّطچٌس تحَيل ثؿرتِ زض هحرل   ٍ لصا هدجَض قًَس ٦ هو٧ي اؾت ضّب ًكَز

هَٞر١ ثرِ ضّرب٦طزى ثؿرتِ اهرسازي زض هحرل       تين، ٦ِ  نَضتي اهب زض ،پبيگبُ هَخت اٞعايف اهتيبظ ًرَاّس قس

 ّسٜ ضّب ٦ٌس. ضا ثي  ٦بهيَى ؾٟيس ًكس، ًجبيس آى

 َای تستٍ امذادی يیژگي -2-2-1

ًؿجتبً اؾتبًساضز ثطاي اهسازضؾبًي ثِ ي٥ ههسٍم )زض هحل ٦بهيَى  هحتَيبت ثبؾت ا  اي ايي هحوَلِ ثؿتِ

ثطاي ًعزي٥ قسى ثْتط ثِ قطايٍ ٍا٢ٗي  پيسا ٦طزُ اؾت.ًيبظ ثِ ٦و٥  ،زض زضگيطي ثب ٦بهيَى ٢طهعؾٟيس( ٦ِ 

ثِ آى  ًيع ٍ ي٥ هبغٍل زٍزظاثطاي اضؾبل پيبه٥(  GPRS)هدْع ثِ ؾبهبًِ GPS ي٥ گيطًسُ  ،زض خٌگل

ثب ضّبؾبظي ثؿتِ اظ  .تب زض ثؿتِ اهسازي خبؾبظي قًَسگيطز  ّب ٢طاض هي ا٢الم زض اذتيبض تينايي  .گطزز هيايبِٞ 

ايي زٍ هبغٍل آظاز قسُ ٍ هَخت ؾَْلت يبٞتي هحل ثؿتِ اهسازي زض  )ال٧تطًٍي٧ي( يب ٞيَظ پطًسُ، يبهي

 .ًوبيف زازُ قسُ اؾت 1-2 خسٍل  ي ايي هحوَلِ زضاهحتَ .هحيٍ خٌگلي ذَاٌّس قس

 محتًاي تستٍ امذادي مًرد وظر مساتمات :1-2 جذيل 

 تجُيسات امذادي لًازم تُذاشتي مًاد خًراكي
 ساير تجُيسات داخل جعثٍ

 (دتيرخاوٍ مساتمات ارائٍ از طريك)

  5/0آب معذوي 

 يليتر

  گرمي 100شکالت 

 ثب  پوبز ؾَذتگي(

 (ّط اًساظُ

 ِي٥ ثؿتِ پٌج 

  ي٥ ٣ًكِ ثب ؾبيعA3 

  َُ٦َچ٥چطا٘ ٢ 

  (ٖسز1)هبغٍل زٍزظا 

  هبغٍلGPS 

 



 

 مأمًريت يَا يژگيي

 )ردٌ َماساسان( تذين سزوشيه ًَاپيماي ديرٌ مساتقٍ طزاحي ي ساخت چُارميه دفتزچٍ قًاويه

 

 
 

10 

 
 

 

َطٜ ثتَاًس ا٢الم  ٍ ؾپؽ خٗجِ ٍ يب هرعًي ضا َطاحي ًوبيس ٦ِ اظ ي٥تْيِ ا٢الم ٠َٞ ضا ّط تين الظم اؾت 

ّب زض اًتربة  ى هٌبؾجي ثط ضٍي پطًسُ ثبقس. تين٠َٞ ضا ًگْساضي ٦طزُ ٍ اظ َطٜ زيگط ٢بثل اتهبل ثِ ه٧ب

حبل ثبيس ز٢ت ًوبيٌس ٦ِ ا٢الم  هحل ًهت، ه٧بًيعم ًهت ٍ ه٧بًيعم ضّبؾبظي ايي هحوَلِ آظاز ّؿتٌس. ثب ايي

ثَزى  ٢بثل اؾتٟبزُ ثطؾس. سثِ زؾت ههسٍم ٞطيي زض هحل ٦بهيَى ؾٟيثِ نَضت ؾبلن زاذل ايي هرعى 

ق٧ل  ط اؾت. تهَيطي قوبتي٥ اظ ثطذي ا٢الم هص٦َض زض قسُ ثِ هحل زض اهتيبظ ايي ثرف هؤ ا٢الم ضؾيسُ

 آهسُ اؾت. 2-2 

 
 

 در تستٍ امذادي GPS: الالم ديدزا ي 2-2 شکل 

، ٞٗبل ضّبييپؽ اظ ّب تكطيح ذَاّس قس )زض َي هطاحل هؿبث٣ِ(  زٍزظا َي ه٧بًيعهي ٦ِ ثطاي تين٦يت 

ًدبت  چتطاؾتٟبزُ اظ هبًٌس ثب اثت٧بضاتي  تَاًٌس هيّب  تين٦ٌس.  هكرم هيضا  ت٣طيجي ثؿتِ اهسازيقسُ ٍ هحل 

تَاى ثب ٦ويتِ ٖلوي هؿبث٣ِ  ايي هَاضز ًيع هيثپطزاظًس. زض اٞعايف ايوٌي هحوَلِ ثِ  ،پَقف خبشة يطثِ ٍ يب

 هكَضت ًوَز.

 (FDRدستگاٌ ثثت اطالعات پزياسی ) -2-2-2

ًيبظ ثِ  جت ز٢ي١ هؿيط پطٍاظ ثِ نَضت ؾِ ثٗسي زاضز، ي٥ زؾتگبُ  ،آًدب ٦ِ اضظيبثي ٖول٧طز ّط تيناظ 

GPS  ًَٔ اظeTrexVista HCx  هتٗل١ ثِ قط٦تGARMIN  ُزض ضٍظ هؿبث٣ِ زض اذتيبض ّط تين ٢طاض زاز

قسُ زض ايي زؾتگبُ زض . اَالٖبت شذيطُ ذَاّس قسگطٞتِ  پؽقَز ٍ پؽ اظ اتوبم پطٍاظ، ثطاي ثبظذَاًي  هي

ؾبظي هحوَلِ ٍ ًْبيتبً اهتيبظزّي زاٍضاى هحل قٌبؾبئي ٍ ضّب ََل پطٍاظ، هجٌبي اضظيبثي ٖول٧طز ٍ نحت

 ذَاّس ثَز.

گطم ٍ اظ ًَٔ ٚيط ٞٗبل اؾت ٦ِ تَاى ذَز ضا اظ  170اي ال٧تطًٍي٧ي ثب خطم ز٢ي١  ٍؾيلِ FDRايي زؾتگبُ 

اهب ثب تَخِ  ،ؾتا ّب زضٍى پطًسُ زض اذتيبض تين FDRًوبيس. خبًوبيي  َطي١ هٌجٕ تٛصيِ زضًٍي ذَز تأهيي هي

اي ثبقس ٦ِ  ثبيس ثِ گًَِ FDRثِ هبّيت خبشة ثَزى ثطذي هَاز ًؿجت ثِ اهَاج ال٧تطٍهٌٛبَيؽ، ًهت 
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زض ثِ ٍؾيلِ آى ٢بثل زضيبٞت ثبقس. تهَيط، اثٗبز ٍ هكرهبت ايي زؾتگبُ  GPSاهَاج ال٧تطٍهٌٛبَيؿي 

 آٍضزُ قسُ اؾت.  3-2 ق٧ل 

 
 FDR: وماي كلي ماشيل 3-2 شکل 

ّب ثبيس ثطاي ؾَْلت  پطًسُ پيسا ٦طزُ ٍ تينّبي زاذلي  ايي زؾتگبُ زض ََل پطٍاظ ًجبيس اضتجبَي ثب ؾيؿتن

اي  توْيسات الظم ضا اًسيكيسُ ثبقٌس. ّطگًَِ اضظيبثي زض ضاثُِ ثب ه٢َٗيت لحِٓ ًهت ٍ خسا٦طزى آى ٢جالً

زض تين پطًسُ ثط حؿت اَالٖبت شذيطُ قسُ ضٍي ايي زؾتگبُ ذَاّس ثَز. ثٌبثطايي ثؿيبض ه٣ٌُي اؾت ٦ِ 

 . حّٟ ٍ ًگْساضي آى ٦َقب ثبقس

 مشخصات اَذاف-2-3 

ير٥ ٦ربهيَى    ًعزي٥ ثرِ اثٗربز  اّساٞي ٦ِ زض َي هأهَضيت ثبيس زض ه٣ٌُِ ّسٜ قٌبؾبيي قًَس، زاضاي اثٗبزي 

. هحرسٍزُ اثٗربز   ذَاٌّس ثرَز ٢طهع )ثطاي ٦بهيَى اٍل( ٍ ؾٟيس )ثطاي ٦بهيَى زٍم( ٚيطاؾتتبضي  تٌي ٍ ثب ضًگ زُ

 :ي٥ ٦بهيَى زُ تٌي ثِ قط  ظيط اؾت

 متر 1 ± 3ارتفاع:  متر1 ± 3عرض:  رمت 1 ± 6طًل: 

 
 تىي : وماي كلي يک كاميًن د4ٌ-2 شکل 
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 پزياسی مىطقٍمشخصات -2-4 

ثبًس پطٍاظي ٞطٍزگبُ ّب ٍ هكرهبت هطثٌَ ثِ ه٣ٌُِ ثطگعاضي آظهَى پطٍاظي،  ثطاي تكطيح ثطذي هحسٍزيت

اضائِ پطٍپَظال، چٌس ٞطٍزگبُ  هطحلِزض ًٓط گطٞتِ قسُ اؾت. هو٧ي اؾت َي  قْط ٦اللِ زض اؾتبى گلؿتبى

ّب هٗطٞي گطزز. الظم اؾت اًٖبي  خبيگعيي ًيع ثب ّويي چبضچَة، اظ َطي١ ؾبيت ضؾوي هؿبث٣بت ثِ تين

ِ ٌَٖاى ي٧ي ّب َطاحي ًوبيٌس. ٢ُٗبً ٞطٍزگبُ ٦اللِ ث پطًسُ ذَز ضا ثب ٢بثليت پطٍاظ زض توبهي ايي ٞطٍزگبُ ،ّب تين

اهب اَالٖبت ز٢ي١ ّبي هٌبؾت ٍ حبئع قطايٍ ثطاي ثطگعاضي هؿبث٣ِ هس ًٓط زثيطذبًِ ٢طاض زاضز،  اظ ٞطٍزگبُ

ّبي  اي ٢جل اظ هطحلِ آظهَى ّبي پطٍاظي، َي اَالٖيِ هطثٌَ ثِ هٗطٞي ٞطٍزگبُ ًْبيي ثطاي ثطگعاضي آظهَى

  ّب ذَاّس ضؾيس. پطٍاظي ثِ اَالٔ تين

اظ ؾُح زضيبّبي آظاز،  پب 433ايي ٞطٍزگبُ زض هدبٍضت يلٕ ٚطثي قْط ٦اللِ ثَزُ ٍ ثب زاضا ثَزى اضتٟبٔ 

  (5-2 ق٧ل )زاضاي پَقف گيبّي خٌگلي هُلَة ثطاي ض٢بثت زض ايي زٍضُ اظ هؿبث٣بت اؾت. 

 

 گاٌ شُر كاللٍ ي مىاطك شُري/ريستايي مجايرد: مًلعيت جغرافيايي فري5-2 شکل 

 ثب قَز، تَخِ ثِ توبهي ه٣طضات ٍ ٢َاًيي هطتجٍ ثطگعاض هي ثب تَخِ ثِ اي٧ٌِ هؿبث٣ِ زض ي٥ هحيٍ ٞطٍزگبّي

اَالٖبت الظم ضا اظ  ٦ِ ّط تين، قَز تَنيِ هي َّاًَضزي العاهي اؾت. لصا ثطاي احطاظ نالحيت ٖوليبت ا٦يساً

1َطي١ هؿتٌس 
Iran AIP ايٌتطًتي  ًكبًي. ايي هؿتٌس اظ َطي١ ًوبيس زضيبٞتais.airport.ir  ٢بثل زؾتطؼ

پيَؾت، ثِ هكرهبت ٌٞي ثبًس پطٍاظي ٍ ٞطٍزگبُ قْط ٦اللِ زض ٢بلت خساٍل پطزاذتِ قسُ  ٞهلزض  اؾت.

 اؾت. 

                                                 
1 Iran Aeronautical Information Publication  



 

 مأمًريت يَا يژگيي

 )ردٌ َماساسان( تذين سزوشيه ًَاپيماي ديرٌ مساتقٍ طزاحي ي ساخت چُارميه دفتزچٍ قًاويه

 

 
 

13 

 
 

 

 اجزای مأمًریت-2-5 

  ثِ ق٧ل ظيط اؾت: اخطاي هأهَضيت ،2-2 خسٍل ٍ  7-2 ق٧ل ، 6-2 ق٧ل  ثب تَخِ ثِ

گيطي ثِ اضتٟبٔ هٗيي قسُ، اظ ًٞبي ٖوليبتي تٗييي قسُ تَؾٍ ٦ويتِ ٖلوي )٦ِ  َّاپيوب ثب اٍج .1

(   الي    ٣بٌتَاًس هتٛيط ثبقس( ٖجَض ٦طزُ ٍ ٍاضز ًٞبي خؿتدَ )ً هتٌبؾت ثب ثبًس پطٍاظي هي

 قَز. قًَس. ايي ًبحيِ ثِ ق٧ل ذٌَُ ؾٟيس زض تهَيط هكبّسُ هي

گيطي زض ضاؾتبي قوبل  ( ثب ؾوتDepartureَّاپيوب هو٧ي اؾت پؽ اظ ذطٍج اظ ٞطٍزگبُ ) .2

گيطي  ( ثِ ؾوت ه٣ٌُِ خؿتدَ خْتDIخٛطاٞيبيي، زض ه٣ٌُِ هدبظ ٢طاض گطٞتِ ٍ زض هحسٍزُ ٣ًبٌ )

 ًوبيس. 

 ٣ًبٌ هدبظ ثطاي پطٍاظ َّاپيوب بقيِ ايوٌي ٖطيي ثب ذٌَُ ظضزضًگ هكرم قسُ ٦ِاي ثب ح ه٣ٌُِ .3

قَز ذطٍج اظ ذٌَُ هكرم ثطاي ًٞبي ضٞت ٍ  (. تأ٦يس هيA-Jّبي  )٣ًبٌ ثيي پبضُ ذٍؾتا

ثطگكت ثِ ه٣ٌُِ خؿتدَ ٍ ًيع ه٣ٌُِ خؿتدَ/اهساز ٍ ًدبت، زض توبم هست اخطاي ٖوليبت، هدبظ 

ايي هَضز ثِ ٖلت ٍخَز هٌب١َ ضٍؾتبيي زض حبقيِ  قس.ًجَزُ ٍ هٌدط ثِ اظ زؾت زازى اهتيبظ ذَاّس 

ّبي ٌٞي زٍضُ چْبضم هؿبث٣بت زض  زض ٦ٌبض ًيبظهٌسي ّبي ايوٌي هطثٌَ ثِ آى، ٞطٍزگبُ ٍ ًيع ًيبظهٌسي

 قَز.  ّبي ًبٍثطي ٍ ّسايت پطًسُ اٖوبل هي هَضز ٢بثليت

قَز ٣ًبٌ ٦ليسي ثط ضٍي ٣ًكِ ًبٍثطي ايؿتگبُ ٦ٌتطل پطًسُ ٢بثل ًوبيف ثبقس ٍ ثِ ٌَٖاى هحسٍزُ  تَنيِ هي

يي ضٞت ٍ ثطگكت ثِ ه٣ٌُِ ثب ذٍ هدبظ پطٍاظي زض حيي اًدبم هأهَضيت، هس ًٓط ٢طاض گيطز. هؿيط ٞط

 قسُ اؾت.  هكرم 7-2 ق٧ل ضًگ زض ٢طهع
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 فريدگاٌ شُر كاللٍ: 6-2 شکل 
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 وماي وًاحي مجاز عملياتي: 7-2 شکل 

 

 مختصات واحيٍ مجاز تراي پرياز :2-2 جذيل 

 شمارٌ ومطٍ مختصات جغرافيايي

37 23’ 5.73’’ N 

55 27’ 58.32’’ E 
A 

37 22’ 33.68’’N 

55 27’ 46.59’’E 
B 

37 22’ 58.12’’N 

55 25’ 55.1’’E 
C 

37 24’ 50.05’’N 

55 26’ 40’’E 
D 

37 26’ 7.7’’N 

55 30’ 25.17’’E 
E 

37 25’ 52.51’’N 

55 33’ 1.55’’E 
F 

37 24’ 11.72’’N 

55 32’ 54.1’’E 
G 

37 24’ 18.55’’N 

55 30’ 4.42’’E 
H 

37 24’ 17.42’’N 

55 27’ 14.34E 
I 

37 23’ 20.46’’N 

55 26’ 5046’’E 
J 

37 24’ 34.78’’N 

55 30’ 33.8’’E 
   

37 24’ 29.16’’N 

55 32’ 33.19’’E 
   

37 25’ 37.78’’N 

55 32’ 35.98’’E 
   

37 25’ 51.18’’N 

55 30’ 48.16’’E 
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 وکات اقلیمي مُم فزيدگاٌ كاللٍ-2-6 

( Variation: 4Eثطاثط ذُبيي هٗبزل چْبض زضخِ قط٢ي )ثب تَخِ ثِ هرتهبت ٞطٍگبُ ٦اللِ، قوبل هٌٛبَيؿي 

( ثطاي ضؾيسى Headingًوب ) تط، ثطاي حّٟ ؾوت ٢ُت اظ ه٣بزيط قوبل خٛطاٞيبي ذَز اؾت. ثِ ٖجبضت ؾبزُ

زضخِ زض ًٓط گطٞت. ثِ ٖجبضت  -4ثِ ٣ًُِ زلرَاُ، الظم اؾت تب ه٣بزيط خٛطاٞيبيي ايي پبضاهتط ضا ثب احتؿبة 

 زيگط:

Compass Heading = True Heading – 4 deg 

 

ّبي الجطظ ٍا٢ٕ قسُ ٍ زاضاي تٛييطات پؿتي ٍ ثلٌسي اؾت. لصا تَخِ ثِ  ٦َُ زض زاهٌِ ضقتِ ه٣ٌُِ خؿتدَ

ّب زَٖت  َٖاضو ظهيٌي الظم ٍ يطٍضي اؾت. زض تهَيط ظيط، الگَي اضتٟبٖبت ٦لي ه٣ٌُِ آهسُ اؾت. اظ تين

 ي پطٍٞيل هأهَضيت اخطايي ذَز ضاٍ ايوٌ ٦ٌٌسزؾتطؼ ثب ز٢ت اؾتٟبزُ  قَز زض ايي ظهيٌِ اظ اَالٖبت ٢بثل هي

 تًويي ًوبيٌس.

 

 الگًي ارتفاعات مىطمٍ تر حسة فًت از سطح دريا: 8-2 شکل 

٢سضت ٦بٞي پطًسُ ثطاي  ّب ثبيس ز٢ت زاقتِ ثبقٌس ٦ِ پطٍاظ زض ي٥ ه٣ٌُِ ٦َّؿتبًي ثِ هٌٗبي اَويٌبى اظ تين

 "Google Earth"اٞعاض  اظ ًطم تَاًٌس ّب هي تينثِ ًحَي ٦ِ اظ ثطذَضز ثب هَإً اختٌبة قَز.  گيطي اؾت؛ اٍج

٦ِ . اضتٟبٖبت ايي ه٣ٌُِ زض ؾوت قط٢ي ٞطٍزگبُ ٢طاض زاقتِ، ٦ٌٌسثطاي زض٤ خعئيبت اضتٟبٖي ه٣ٌُِ اؾتٟبزُ 
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َٞت اظ ؾُح ظهيي، زض قوبل قط٠ اًتْبي ثبًس قوبضُ  714ٍ  181زٍ ز٦ل هربثطاتي ثب اضتٟبٔ  ٖالٍُ ثط ايي،

 ٍخَز زاضز ٦ِ الظم اؾت هَضز تَخِ ٢طاض گيطز.  10

العاهبت ثَزُ ٍ لصا هحسٍزيت تطاٞي٥ َّايي ثب  Gثٌب ثِ تهَيط، ًٞبي ٦ٌتطل تطاٞي٥ َّايي ايي ه٣ٌُِ 

آيس. زض  هَضز ثِ ٌَٖاى ي٧ي اظ هَاضز هثجت ثطاي ايي ٞطٍزگبُ ثِ قوبض هي قَز. ايي حسا٢لي زض ه٣ٌُِ اخطا هي

 ايي ثيي، تَخِ ثِ ٞبنلِ ٞطٍزگبُ اظ هٌب١َ پطذُط/هوٌَِٖ/هحسٍز قسُ پطٍاظي ًيع اّويت زاضز. 

 OID 99-OIRايطاى اًتربة قسُ اؾت، ٞطٍزگبُ ٦اللِ هبثيي ؾِ ه٣ٌُِ  AIPثٌب ثِ تهَيط ظيط ٦ِ اظ هؿتٌس  

11-OIC 11  ٦ِ ثِ تطتيت هٗطٜ هٌب١َ پطذُط، هحسٍز قسُ ٍ ًيع پطٍاظ ثب حّٟ حبقيِ ايوٌي ٍ ز٢ت ثبال(

٦ٌٌسُ تحت ّيچ قطايُي، ًجبيس ٍاضز  ّبي َّاپيوبّبي قط٦ت اؾت( احبَِ قسُ اؾت. لصا ّيچ ي٥ اظ ًوًَِ

 1هٌب١َ يبز قسُ قًَس.

 
 مىاطك كارتري خاص ًَايي در مجايرت فريدگاٌ كاللٍ: 9-2 شکل 

 

 َای ایمىيمالحظات ي ویاسمىذی قًاویه/-2-7 

١ خٌگلي ضا زاضز ثبيس اظ ايوٌي ثبالئي ثطذَضزاض ثبقس ٍ َثسيْي اؾت َّاپيوبيي ٦ِ ٍْيِٟ ًٓبضت ثط ٞطاظ هٌب

ّبي گصقتِ زض  تدطثيبت زٍضُ ثطاي آى ثِ حسا٢ل ضؾبًيسُ قَز. هَاضزي ثط اؾبؼ ٢ُِٗبً اه٧بى ثطٍظ ؾبًح

 ضٍز زض پطٍپَظال ٍ َطاحي هَضز تَخِ ٢طاضگيطز: ايٌدب آٍضزُ قسُ ٦ِ اًتٓبض هي

                                                 
ّب ثرب تدْيرع ٍؾربيل     ايي هٌب١َ زاضاي ٞبنلِ ًؿجي ثؿيبض ثيكتط اظ ثطز پطٍاظي هس ًٓط ثطاي َّاپيوبّبي ايي ضزُ اظ هؿبث٣بت اؾت. اهب الظم اؾت تب تين 1

 گيطي ًوبيٌس.  گيطي ٍ ًَٟش ًبذَاؾتِ ثِ ايي هٌب١َ پيف ًبٍثطي هٌبؾت ٍ اؾتٟبزُ اظ ذلجبًبى ثب تدطثِ، اظ ؾوت
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 ًحَُ تٗييي هيعاى قبضغ ثبتطي يب ؾَذت  .1

 تدْيعات ايوٌي هبًٌس چتط ًدبت ٦بضآهس .2

ظهيٌي ٍ ( تهَيط ثِ ايؿتگبُ Onlineًحَُ اضؾبل اَالٖبت اظ ٍيٗيت پطًسُ، قبهل اضؾبل ثالزضًگ ) .3

 تٟؿيط تهبٍيط  تَاًبيي يجٍ ٍ

 ًحَُ اًتربة ٍ ٍيػگي زؾتگبُ ٍ ثطز ؾيؿتن ضازي٦ٌَتطل .4

 ّب ٍيط زٍضثيياه٧بى ّسايت ٍ ًبٍثطي ذبضج اظ زيس ثب اؾتٟبزُ اظ ذلجبى ذَز٦بض يب تهب .5

 ًحَُ ايدبز اَويٌبى اظ پطٍاظ زض هحسٍزُ هدبظ پطٍاظي زض توبم ََل هؿبث٣ِ  .6

ّبي حؿبؼ ثِ ايي زؾت اظ اذتالالت  اذتالل ٞط٦بًؿي ثط ضٍي ظيطؾيؿتن ًحَُ اَويٌبى اظ ٖسم .7

ّبي  ّبي زؾتگبُ ّبي هربثطاتي، آًتي )اذتالالت هحيُي شاتي ه٣ٌُِ هبًٌس اذتالل ٦َُ، زضيب، آًتي

 ّبي هطثٌَ ثِ تلٟي ّوطاُ( آًتي ٍ (NDB-325 KHzًبٍثطي ٞطٍزگبُ ٦اللِ )

 تًجٍ:

 ًوبيس، ثركي اظ ايي هؿبث٣ِ  ِ زض ه٣ٌُِ پطٍاظي ايدبز اذتالل هيذٌَُ ثط٠ ٞكبض ٢َي ٍ ّط ٖبهلي ٦

 ثَزُ ٍ اٖتطاو ثِ ٍخَز آًبى پصيطٞتِ ًيؿت.

 قبًؽ هدسزي ثطاي پطٍاظ ثب پطٍٞيل  ،هو٧ي اؾت ثِ تكريم زاٍضاى ٍ ٦ويتِ ٖلوي الظم ثبقس ثِ تين

٣َٞيت ذَز ضا زض نَضتي اؾت ٦ِ تين ٢بزض ثبقس ٖلت ٖسم ه چٌيي تهويوي زض .خسيسي زازُ قَز

 اٍل ٍ پطٍٞيل اٍل ضٍقي ًوبيس.  پطٍاظ

 پزياسی دَيمتیاسوحًٌ ا-2-8 

 هكرم ظيط اؾت: ّبي ثرفهأهَضيت زٍض چْبضم قبهل 

 ظًي گيطي ٍ ٦طٍظ ثِ ه٣ٌُِ گكت ثطذبؾت، اٍج .1

 ظًي ٍ قٌبؾبيي ٦بهيَى ٢طهع ٍ اٖالم ه٢َٗيت آى ثِ پبيگبُ گكت .2

 ضّبؾبظي هحوَلِ اهسازي ثطاي آىظًي ٍ قٌبؾبيي ٦بهيَى ؾٟيس ٍ  ازاهِ گكت .3

 ثبظگكت ثِ پبيگبُ .4

  ط زض ٦ؿت اهتيبظ ي٥ تين ٖجبضتٌس اظ:ؤَٖاهل ه

 ٦يٟيت پطٍپَظال 

 َِط  ؾٌدي نحِضيعي زض َطاحي ٍ ؾبذت ٍ  ثطًبه 

 ًْبيي ٍ اخطاي هأهَضيت َىه٣َٞيت زض آظه 



 

 مأمًريت يَا يژگيي
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ٍ  اضائِ پطٍپَظال هطحلِّب زض  تين٦ِ  اؾت اهتيبظي هطحلِ آظهَى ًْبيي، خْت حًَض زضّب  تين زَٖت اظهٗيبض 

، پبضاهتطّبي انلي اهتيبظزّي زض هطحلِ ظيط هَاضز ٦ٌٌس. زضيبٞت هي ٍ ًهت تدْيعات ؾبذت ،َطاحي هطحلِ

 :آظهَى ًْبيي هؿبث٣ِ اؾت

 گيطي ثطذبؾت هتٗبزل ٍ اٍج 

 زؾتيبثي ثِ اضتٟبٔ ٦طٍظ ٍ ٦يٟيت حّٟ اضتٟبٔ زض ََل پطٍاظ ثِ ؾوت ه٣ٌُِ خؿتدَ 

 ز٢ت قٌبؾبيي هحل ٦بهيَى ٢طهع ظهبى ٍ 

 زيسُ ٍ ههسٍم(  ظهبى ٍ ز٢ت قٌبؾبيي هحل ٦بهيَى ؾٟيس ) آؾيت 

 ظهبى ٍ ز٢ت ضّبؾبظي ثؿتِ اهسازي  

 قسُؾالهت ثؿتِ اهسازي ضّب 

 پطٍاظ هطاحلحّٟ انَل ايوٌي زض توبم  

 ٦يٟيت حّٟ اضتجبٌ پطًسُ ثب ايؿتگبُ )اضؾبل ٍ اضظيبثي ٞطاهيي( 

 ضٖبيت هحسٍزُ ه٣ٌُِ هدبظ پطٍاظ  

 (Image Processing Capabilityز٢ت ٍ ٦يٟيت پطزاظـ تهَيط ) 

  در مأمًریت وُایيالگًی امتیاس  -2-8-1

 زض قطايٍ ٖبزي ٍ ي٧ؿبى، ًحَُ ٦ؿت اهتيبظ، هُبث١ ثب خسٍل ظيط ذَاّس ثَز.

 پارامترَاي امتيازدَي :3-2 جذيل 

Score topics Topic Main parameters Coefficient Score points 

Safety 

Homing Ability (if command lost) - 500 

Parachute deployment (for engine 

failure) 

- 500 

Airspeed Calculation and Online 

Transmission 

- 500 

Total 

Performance 

Safe Take Off - 500 

Safe Search Area Arriving  - 1000 

Safe Landing (After Search Area 

Arriving) 

- 1500 

Detail 

Performance 

Truck Online Detection With Image Processing 3500 

Without Image 

Processing 

2000 

Truck Online Positioning Report With Image Processing      (     ) 

Without Image 

Processing 
 (     ) 

Injured Online Detection With Image Processing 3500 

Without Image 

Processing 

2000 
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Injured Online Positioning Report With Image Processing      (     ) 

Without Image 

Processing 

 (     ) 

Injured Parcel Delivery -  (       ) 

Auto Pilot 

Autonomous Flying (Reaching Search 

Area & at Least 70 % Total Flight 

Time) 

- 2000 

Total score 
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 حؿت هتط اؾت. گيطي َٞانل ٍ ذُبي گعاضـ ثط اًساظُ .1

ّطچٌس  ؛هتط ًجبقس 50ّب ٍ ًيع ذُبي تحَيل هحوَلِ ثيكتط اظ  ضٍز گعاضـ ه٢َٗيت ٦بهيَى اًتٓبض هي .2

 قس.نَضت ًؿجي اضظيبثي ذَاّس ِ ٦ِ اهتيبظ ث

ثيي ثبًس پطٍاظ ٍ ه٣ٌُِ خؿتدَ، پؽ اظ ٍضٍز پطًسُ  ٦يلَهتطي 10حسٍزي  هؿبٞتثب تَخِ ثِ ٍخَز  .3

( هكرم قسُ( تط٤ EHَ ضا )٦ِ ثب ذٍ )ضٍز پطًسُ ه٣ٌُِ خؿتد ثِ ه٣ٌُِ خؿتدَ، اًتٓبض ًوي

هگط اي٧ٌِ اظ پيسا ٦طزى اّساٜ ثِ زاليلي اظ خولِ ٦وجَز ؾَذت ٍ احتوبل ثطٍظ ؾبًحِ ًباهيس  ؛ًوبيس

 قسُ ٍ ٢هس هطاخٗت ثِ پبيگبُ ضا زاقتِ ثبقس.

ثِ ًيع ثبظُ ظهبًي )   اضتٟبٔ پطٍاظ پطًسُ اظ ؾُح زضيبّبي آظاز اؾت.  (  )        زض ٖجبضات  .4

ّبي اضتٟبٔ  زض ثبظُ اضتٟبٔ هص٦َض ثَزُ اؾت. خسٍل هحسٍزُ زض ه٣ٌُِ خؿتدَ( اؾت ٦ِ پطًسُ ز٢ي٣ِ

پب اظ ؾُح زضيب، ذبضج اظ هحسٍزُ هدبظ اضتٟبٖي  8500ثِ نَضت ظيط اؾت: )اضتٟبٔ ثبالتط اظ 

 گيطز(. هحؿَة قسُ ٍ اهتيبظ هٌٟي ثِ آى تٗل١ هي
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        (   )         (   )         (   )         (   )         (   ) 
7350-8500 ft 

MSL 
3750-7349 ft 

MSL 
1350-3749 ft 

MSL 
150-1349 ft 

MSL 
0-149 ft 

MSL 

MSL: Mean Sea Level 

 

                   تازٌ زماوي شريع حركت پروذٌ از ريي تاوذ تا لحظٍ رَاسازي تستٍ امذادي )در ياحذ دليمٍ(

تازٌ زماوي شريع حركت پروذٌ از ريي تاوذ تا لحظٍ ارسال مًلعيت كاميًن لاچاق چًب يا مًلعيت خًدريي ساوحٍ 

 ديذٌ تٍ ايستگاٌ زميىي )در ياحذ دليمٍ(

                     

     تًدٌ است. )در ياحذ دليمٍ( i( ي در تازٌ ارتفاعي EH)پس از عثًر از خط  داخل مىطمٍ جستجًتازٌ زماوي كٍ پروذٌ 

         تازٌ زماوي شريع حركت پروذٌ از ريي تاوذ تا لحظٍ تًلف پروذٌ پس از فريد

 َای مىفي امتیاس -2-8-2

 اًس. قسُ زض ٣ًكِ هكرم ضًگضزظه١ٌُ اظ هحسٍزُ هدبظ خٛطاٞيبيي ٦ِ ثب ذٌَُ  ذطٍج ثي .1

، اهتيبظ زض ايي نَضت) ثطٍظ ّطگًَِ ؾبًحِ ٦ِ هَخت ٖسم تَاًبيي َّاپيوب زض ت٧ويل هأهَضيت قَز. .2

 تين تب ٢جل اظ ؾبًحِ هحبؾجِ ذَاّس قس(

٦ِ تين ٢بزض ثبقس َج١ گعاضقي هؿتٌس، زاليل ثطٍظ ؾبًحِ ضا ثِ ٦ويتِ ٖلوي اضائِ  زضنَضتي تثصرٌ:

 تين اذتهبل ذَاّس يبٞت. اي خْت ثطضؾي ؾبًحِ ثِ ًوبيس، اهتيبظ ٍيػُ

 ّبي پطًسُ ضؾبًي ٚلٍ زض هَضز تَاًبيي اَالٔ .3

هدَظ ت٧طاض هأهَضيت ثِ ْٖسُ تين زاٍضي حبيط ) يل ه٣ٌُيانطاض ثط ت٧طاض اًدبم هأهَضيت ثسٍى زال .4

 (ثبقس. هي زض هحل اخطا

 زيسُ  ُ ه٣ٌُي اظ ٢طاضگيطي ذَزضٍي آؾيتضّبؾبظي هحوَلِ اهسازي ثسٍى ّسٜ ٍ ذبضج اظ هحسٍز .5

 ٦بّف ٍظى هحوَلِ اهسازي  .6

هَضيت قٌبؾبيي ٍ اهساز ثبيس زض ٦وتطيي ظهبى هو٧ي نَضت گيطز. ايي هَضز ًيع ثِ أثسيْي اؾت ّط ه .7

، ٍاهبًسگيؾبظي ثطاي پطٍاظ، ؾطٖت  گطزز، قبهل ظهبى آهبزُ ّبي َّاپيوب ثبظ هي يٍيػگ اظاي  هدوَِٖ

ايي اَويٌبى ثطزاضي ٍ اضؾبل تهبٍيط.  ٍ ّوچٌيي ٢سضت ٧ٖؽ ظًي گكتؾطٖت ٍ اضتٟبٔ ٦طٍظ ٍ 

٦بض ذَاٌّس گطٞت ٦ِ ايي ظهبى ثِ ٦وتطيي ه٣ساض ذَز ثطؾس. ِ ّب تَاى ذَز ضا ث تينٍخَز زاضز ٦ِ 

زاضز ٦ِ حسا٦ثط ظهبًي ضا ثٗس  ٦ويتِ ثطگعاضي هؿبث٣بت ايي ح١ ضا ثطاي ذَز هحَِٟ هي ،ايي ٖالٍُ ثط

ثب ايي تَييح، ظهبى هدبظ اخطاي ٦ل . ٌَٖاى ؾ٣ٝ حسا٦ثط اٖالم ًوبيسِ ثّب  اظ ثطضؾي پطٍپَظال

هأهَضيت ثطاي ّط تين، هحسٍز ذَاّس ثَز. ثطاي اخطاي هأهَضيت ذبضج اظ ظهبى يبز قسُ، اهتيبظ هٌٟي 

 قَز. ثطاي تين زض ًٓط گطٞتِ هي
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 مزاحل اجزای مساتقٍ-3 فصل 

ّب ثبيس ز٢ت زاقتِ  تين آى ثِ َطي٣ي اؾت ٦ِ زض ازاهِ ثيبى ذَاّس قس.ًٍس پيكطٞت ٍ ضث٣ِ اي هؿباخطًحَُ 

ثِ چيع ثِ ًٓن ٍ ت٧طاضپصيطي ٍ ايدبز اٖتوبز تَخِ زاضز، ًِ اثت٧بضاتي ٦ِ  ثبقٌس ٦ِ ضقتِ َّاًٞب ثيف اظ ّط

ثطايي ز٢ت ثِ هَاضز تكطيح قسُ قًَس. ثٌب ٦ٌٌس ٍ ْطٜ هست ٦َتبّي ثِ ٞطاهَقي ؾپطزُ هي ثطٍظ هي ثبضُ ي٥

 زض ايي ثرف ثطاي ٦ؿت اهتيبظات يطٍضي اؾت.

ٞطنت زاضًس پطٍپَظال ذَز ّب زض ي٥ ثبظُ ظهبًي  تينيِ ثطاي ؾبذتبض تين، تأييس٦ٍؿت ًبم  پؽ اظ  جت .1

پطٍپَظال ّط تين، ثيبًگط زض٤ ٍي اظ نَضت هؿئلِ ٍ ٦كٝ . )َج١ خسٍل پيَؾت( ضائِ ًوبيٌسضا ا

٢ُٗبت پبظل هأهَضيت ٍ ًْبيتبً ًحَُ حل ّط ٢ُِٗ ٍ ٦ٌبض ّن چيسى آًْب ثطاي اخطاي هأهَضيت 

ثٌسي ٍ  ٍ زاضاي ظهبى بزي ثبيس هتٌبؾت ثب تَاًوٌسي تينپيكٌْحل  ضاُزضذَاؾتي اؾت. ثسيْي اؾت 

 ٧الت آق٧بضي ضٍثطٍ ًجبقس.٢يوت ثبقس ٍ تين زض اخطاي آى ثب هك

ّب زض حًَض ٦ويتِ ٖلوي ٍ زاٍضاى، ٍ  اي، پطٍپَظال آهبزُ قسُ تَؾٍ تين زض ي٥ ثبظُ ظهبًي زٍ ّٟتِ .2

تَاًس ثؿتِ ثِ پيچيسگي ٍ ؾبزگي  زض ايي هطحلِ ّط تين هي گطزز. اًٖبي ّط تين اضائِ ٍ اضظيبثي هي

 .تيبظ ٦ؿت ًوبيساه 15000تب  1000 هؿتٌسات ثيي

اًس، ا٢ساهبت ذَز ضا  ٦ٌٌسُ َج١ خسٍل ظهبًي ٦ِ ذَز اضائِ زازُ ّبي قط٦ت اضائِ پطٍپَظال، تين پؽ اظ .3

ضٍز ٞطايٌس ٦بضّب زض ايي هطحلِ ثط  ًوبيٌس. اًتٓبض هي َطاحي ٍ ؾبذت ٍ ًهت تدْيعات، آٚبظ هيثطاي 

1اؾبؼ هؿتٌسات پطٍپَظال ثبقس )
ORD .)٦يٟيت پطٍپَظال تَاًس ثؿتِ ثِ  زض ايي هطحلِ ّط تين هي

 اهتيبظ ٦ؿت ًوبيس. 30000َطاحي ٍ ؾبذت تب 

ثطگعاضي هؿبث٣بت ثط  ٦ويتِهٌٓن تَؾٍ ّبيي ٚيط ، ًٓبضتَطاحي ٍ ؾبذت ِزض ٞطايٌس اخطاي هطحل .4

نحت پطٍپَظال اضائِ قسُ ٦ِ گيطز. زض ايٌدب ّسٜ ايي اؾت  ّب نَضت هي ّبي تين ضٍي ٞٗبليت

ؾت ا ثطگعاضي ثؿيبض يطٍضي ٦ويتِل پبيبًي هحَل ًگطزز. ثطاي ثيكتط اضظيبثي قَز ٍ ٦بضّب ثِ هطاح
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تَنيِ . زاقتِ ثبقساضظيبثي نحيحي ، ّؿتٌس٢بزض ثِ قط٦ت ه١َٞ زض آظهَى ًْبيي ّبيي ٦ِ  ٦ِ اظ تين

٦ويتِ طاي اضظيبثي ٦يٟيت ٦بض ذَز زاقتِ ثبقٌس. ّبيي ضا ث آظهَى ذَز ،ّب تينا٦يس ايي اؾت ٦ِ 

ّبيي ضا زض ًٓط زاضز ٦ِ زض ظهبى هٌبؾت  يي هكبٍضُ ٍ ٦و٥ّب آظهَىزض اًدبم چٌيي  ثطگعاضي

 ضؾبًي ذَاّس قس. اَالٔ

حسا٢ل ي٥ ؾَم اهتيبظات زٍ ثرف  ّط تين الظم اؾت تب زض ايي هطحلِ ،ثطاي قط٦ت زض آظهَى ًْبيي .5

 اهتيبظ( ضا ٦ؿت ٦طزُ ثبقس. ٢15000جل )حسا٢ل 

اؾبؼ ثطزاقتي ٦ِ اظ هأهَضيت  ّب ثط ًْبيي هؿبث٣بت اؾت ٦ِ تين هطحلِّبي پطٍاظي، ثِ ٌَٖاى  آظهَى .6

 ذَز ضا اضائِ ٍ اخطا ذَاٌّس ًوَز. اضظيبثي ايي ثرف ٖوستبً ثط (Flight Plan)زاضًس، َط  پطٍاظي 

 اؾبؼ ضؾيسى ثِ اّساٜ هأهَضيت اؾت. 

 ارائٍ پزيپًسال -3-1-1

اًس، اظ اثٗبز  اي هُط  قسُ ت خْبًي يب ه٣ٌُِّبي اذيط زض هؿبث٣ب هَيَٖبت هطتجٍ ثب ضقتِ َّاًٞب ٦ِ زض ؾبل

ثطاًگيعتطيي هؿبئل آًْب ًَٔ ٢َاًيٌي اؾت ٦ِ هؿبث٣بت ضا ًٓن  هرتلٟي ٢بثل ثطضؾي ّؿتٌس ٍلي اظ چبلف

 .٦و٥ ٦ٌٌسخصة اٞطاز هؿتٗس ّن  ثِ ،قًَس ٦ِ ٖالٍُ ثط ايدبز ًٓن ثركس. ايي ٢َاًيي ثِ َطي٣ي تسٍيي هي هي

ظال ثبيس َؾتٟبزُ قسُ اؾت. ثٌبثطايي پطٍپا (1RFP) پيكٌْبز ثط اؾبؼ زضذَاؾت زض ايي هؿبث٣بت اظ ه١ٌُ

 اًس. ّبيي ثبقس ٦ِ زض ايي ثرف هكرم قسُ قبهل ؾطٞهل

 كلیات ارائٍ پزيپًسال -3-1-2

ٞطايٌسّبي َطاحي، ؾبذت قبهل ظال ثبيس هطتجٍ ثِ هَضز هكرم هأهَضيت زضذَاؾتي ثَزُ ٍ َهُبلت پطٍپ

ّبي ؾيؿتوي، هَاضز هطثٌَ ثِ توْيسات ايوٌي ٍ ٖول٧طز ٍ ثطًبهِ ظهبًي  ٌٞي، اًتربةيب اًتربة پطًسُ، هَاضز 

ٍ آظهَى ًْبيي ثبقس. هُبلت اضائِ قسُ ثبيس هؿتٌس ثِ هطاخٕ ثبقس. ثِ ّطگًَِ تبضيرچِ ٍ يب  اضظيبثي پطٍاظي

 گيطز. هُبلجي ٦ِ خٌجِ تطخوِ ٍ يب آهَظقي زاقتِ ثبقس، ًوطُ هٌٟي تٗل١ هي
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 پزيپًسال مطلًبَای  يیژگي -3-1-3

نطٞبً ٧ًبت  تَاًس ثب هٗطٞي تين آٚبظ قسُ ٍ تٗساز نٟحبت ؾٌس پطٍپَظال، هحسٍزيت ذبني ًساضز ٍ هي

ٍ ثب ؾبيع “ B Lotus”٦ليسي َط  پيكٌْبزي ثطاي اخطاي هأهَضيت ضا هكرم ٦ٌس. ًَٔ ًَٞت هَضز اؾتٟبزُ 

س قبهل هتي، تهبٍيط، خسٍل ٍ پيَؾت ثبقس. تَاً ثطاي ٌٖبٍيي ذَاّس ثَز. ايي هؿتٌس هي 18ثطاي هتي ٍ  14

قًَس  يبت ٍاضز هيّب زض هيعاًي ٦ِ زض خعئ ّطچٌس تينؾٌس پطٍپَظال ثِ قط  ظيط اؾت؛  پيكٌْبزيٌٖبٍيي 

 هرتبضًس:

 ثطزاقت اظ هأهَضيت 

 پيكٌْبز تين پيطاهَى اخطاي هأهَضيت )اضتٟبٔ، ضٍـ ّسايت، ضٍـ قٌبؾبيي، الگَي خؿتدَ ٍ ...( 

پيكطاى، ؾيؿتن  ؾيؿتنًٓط،  َلَغي ثطاي اًدبم َط  قبهل پي٧طثٌسي پطًسُ هَضزهحسٍزُ ت٧ٌ 

 هتطي، ؾيؿتن تهَيطثطزاضي، ؾيؿتن ٦ٌتطل، ؾيؿتن ّسايت ٍ ًبٍثطي، هلعٍهبت ايوٌي تلِ

 ّبي هحبؾجبتي ٌٖبٍيي هسل 

يبت ثيكتطي اظ َط  ضا ثِ ّوطاُ ئثَزُ ٍ خع ORD تَاًس حبٍي تٗساز هكرهي ايي ؾٌس هي 

 ؾبظي زاقتِ ثبقس قجيِ

 تين ياي اظ ًحَُ هسيطيت ٍ ٍْبيٝ اًٖب ذالنِ 

 ثٌسي اًدبم ٦بضّب خسٍل ثَزخِ ٍ ظهبى 

تَاًس ثؿتِ ثِ پيچيسگي ٍ ؾبزگي هؿتٌسات  ََض ٦ِ زض ثبال ًيع ثِ آى اقبضُ قس، زض ايي هطحلِ ّط تين هي ّوبى

 ٦ؿت ًوبيس. اهتيبظ 15000تب  1000ثيي 

 َا وحًٌ ارسیاتي پزيپًسال -3-1-4

حسا٦ثط ْطٜ زٍ ّٟتِ ثٗس اظ زضيبٞت پطٍپَظال تين، ٦ويتِ ٖلوي ثب ثطگعاضي خلؿِ اضائِ ثب حًَض ًٟطاتي اظ 

ز٢ي٣ِ ٞطنت ذَاّس زاقت پطٍپَظال ضا  30ّط تين ًؿجت ثِ اضظيبثي پطٍپَظال ا٢سام ذَاّس ًوَز. ّط تين 

س ثِ ؾَاالت ٦ويتِ اضظيبثي زض هَضز آى اضائِ زّس. ًٟطات ّط تين ثؿتِ ثِ هؿئَليتي ٦ِ زاضًس ثبيس ٢بزض ثبقٌ

 ثرف اظ پطٍپَظال ٦ِ ثِ آًْب هطثٌَ اؾت پبؾد زٌّس. 

 هال٤ اضظيبثي ّط پطٍپَظال ثِ نَضت ظيط اؾت: 

 ؾبظهبًسّي ٍ ًٓن زض اضائِ هُلت  .1

 اي قبهل تطخوِ ٦تت ٍ هتَى قٌبذتِ قسُ  اختٌبة اظ تَييحبت ٦الؾي٥ ٍ ٦ليكِ .2
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 ّبي هٌْسؾي  گيطي ٍ تهوين هيعاى اثت٧بضات تيوي .3

 ّبي حؿبة قسُ ٍ اختٌبة اظ ؾرٌبى ٢بثل تٟؿيط ٍ هكطٌٍ  ٦طزى ضيؿ٥ هكرم .4

 قسى ٍ ًبهو٧ي قسى َط    ط زض هو٧يؤتحليل َٖاهل ه -هٗطٞي ٍ تدعيِ  .5

  ط زض تجسيل َط  ثِ ي٥ هحهَل ٢بثل ٖطيِ ثِ ثبظاض تحليل َٖاهل هؤ -هٗطٞي ٍ تدعيِ  .6

 

ًوبيٌس ٦ِ هُبلت ثيبى قسُ زض پطٍپَظال  تين تأييس هي ِ زض آى اًٖبياؾت ٦ اي ثطگِ ،نٟحِ زٍم ّط پطٍپَظال

ى تين ثَزُ ٍ يب اظ هَاضز ٢بثل ّبي اًٖبي آ ٞٗبليت حبنل )نطٜ ًٓط اظ ا٢الم ذطيساضي قسُ( هٌحهطاً

گطزز.  يتَؾٍ ٦ليِ اًٖبي تين ٍ اؾتبز ضاٌّوبي تين اهًبء ه ِزؾتطؼ ثِ ٖوَم اؾتٟبزُ قسُ اؾت. ايي ثطگ

ّب هكتط٤ ثَزُ ٍ اه٧بى ثطٍظ اذتالٜ ٍخَز زاقتِ ثبقس، هَئَ تَؾٍ ٦ويتِ  چٌبًچِ ايسُ ٍ اثت٧بضي ثيي تين

ّبي هطتجٍ هُط  ٍ حل ٍ ٞهل ذَاّس قس. ًٓط ٦ويتِ ٖلوي زض ايي هَاضز ًْبيي تل٣ي  ٖلوي هؿبث٣ِ ثب تين

  گطزز. هي

ّب ي٧سيگط ضا ثِ ٣ًى هَاضز هتْن ًوبيٌس، تط٦يجي اظ ٦ويتِ  تين ،چٌبًچِ زض ّط هطحلِ اظ اخطاي هؿبث٣بت

 اخطايي ٍ ٖلوي هؿبث٣بت هَئَ ضا پيگيطي ٍ تهويوبت الظم ضا اتربش ذَاّس ًوَز. 

 وظارت غیز مىظم تز ريوذ طزاحي ي ساخت  -3-1-5

ّبي  ََض ٦ِ اقبضُ قس، ثب ًٓبضت ؾبذت ٍ ًهت تدْيعات، آظاز ّؿتٌس ٍلي ّوبى ،َطاحيِ ّب زض هطحل تين

ّب اٖالم ذَاّس قس. ثسيْي اؾت ٦ِ  تينذَز ّبيي اًدبم ٍ ثِ  اظ ٍيٗيت پيكطٞت ٦بض آًْب اضظيبثي هٌٓن،ٚيط

ّبي هَضز اؾتٟبزُ ثطاي اخطاي ٖوليبت ثط ٞطاظ  ؾيؿتن ذبَط اّويت اؾتٟبزُ نحيح اظِ ايي ًَٔ اظ ًٓبضت ث

 "پطٍاظ ه١َٞ"ٍ ؾپؽ  "پطٍاظ ايوي"، ثطگعاضي ٦ويتِه٣ٌُِ خٌگلي ثب هكرهبت يبز قسُ اؾت. قٗبض انلي 

ثبيس اظ ٢جل  ،زّس ّب ضخ هي ثٌبثطايي اه٧بى ثطٍظ ّطگًَِ هك٧ل ٦ِ تَؾٍ ٣ًم زض ٖول٧طز ؾيؿتن ؛اؾت

  ط زض هأهَضيت زضذَاؾتي ٖجبضتٌس اظ:ؤّبي ه اضظيبثي قَز. ؾيؿتن

 تهَيطثطزاضي ؾيؿتن .1

 ؾيؿتن پطزاظـ تهَيط )زض نَضت ٍخَز( .2

 ذَز٦بض ذلجبىؾيؿتن  .3

 ؾيؿتن اضؾبل ٍ زضيبٞت اَالٖبت ٍ تهَيط .4

 تَاى هسيطيتؾيؿتن  .5

 ، ؾطٖت پطًسُ )زض نَضت ٍخَز(، ثبظگكت ثِ هجسأچتطّبي حّٟ ايوٌي هبًٌس  ؾيؿتن .6
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 ؾبظي خبًوبيي ٢ُٗبت زضٍى پطًسُ ٞبيل قجيِ .7

 ؾيؿتن هسيطيت پطٍاظ )زض نَضت ٍخَز( .8

 ّبي ؾيؿتن ايؿتگبُ ظهيٌي اضائِ ًيبظهٌسي .9

 ساخت ارسیاتي طزاحي ي -3-1-6

ايي اؾت ٦ِ تيوي ٦ِ ه١َٞ ثِ اضائِ پطٍپَظالي ٢بثل ٢جَل گطزيسُ، زض اخطاي آى ًيع ه١َٞ ٖول  ٞطو ثط

ّب ًيبظ اؾت ٦ِ اظ پيكطٞت ٦بض آًْب اَالٖبتي ٦بٞي زضيبٞت  ثطاي ٦و٥ ثيكتط ثِ تين ،حبل ذَاّس ٦طز. ثب ايي

زض ثبظزيسّبيي ٦ِ ًحَُ آى  ،م گيطز. ثٌبثطاييّبي الظم اًدب ضيعي ثطًبهِ ،ًْبيي هؿبث٣بت آظهَىقسُ ٍ ثطاي 

ي نَضت گطٞتِ ٍ ًتيدِ نطٞبً زض اذتيبض ذَز تين ٢طاض ذَاّس گطٞت. يّب اضظيبثي ،ضؾبًي ذَاّس قس اَالٔ

ّبيي ؾبزُ ثب  ّبي ّط تين زض ٢بلت اًدبم آظهَى ثطضؾي ٍيٗيت ؾبهبًِ پطٍاظي ٍ ظيطؾبهبًِ ،ّسٜ اظ ايي ٦بض

ّبي ثسٍى ؾطًكيي زض زًيب ٍ ًيع  اي اؾت ٦ِ زض پطٍاظ پطًسُ اؾتبًساضزّبي قٌبذتِ قسُضٖبيت هَاضز ايوٌي ٍ 

ضٍز  حبل اًتٓبض هي ثب ايي ،ّب زض پصيطـ پيكٌْبزات اضائِ قسُ هرتبض ّؿتٌس هؿبث٣بت هكبثِ ٍخَز زاضز. الجتِ تين

 اهتيبظ ٦ؿت ًوبيٌس. 30000ّب ثب اضائِ هؿتٌسات هٌبؾت )٧ٖؽ ٍ ٞيلن اظ ًحَُ ٞٗبليت( تب  تين

ٍ ًهت  ؾبذت، َطاحي هطحلِپطٍپَظال ٍ  هطحلِاظ  ٦15000ؿت هدؤَ  ،ثطاي ٍضٍز ثِ هطحلِ آظهَى

  ؾت.ا يطٍضي تدْيعات

 مزحلٍ آسمًن پزياسی -3-1-7

پؽ اظ  (FDR)اؾبؼ ثبظذَاًي ؾيؿتن  جت اَالٖبت  اخطاي هأهَضيت ًْبيي ثط هطحلِاضظيبثي ٍ اهتيبظزّي 

 ّب ثبيس ثِ هَاضز ظيط ًيع ز٢ت ًوبيٌس: حبل تين ثب ايياًدبم هأهَضيت اؾت. 

ز٢ي٣ِ اظ ظهبى اٖالم قسُ ثطاي اخطاي هأهَضيت، ايؿتگبُ ظهيٌي  30ّط تين ثبيس ٢بزض ثبقس زض ٦وتط اظ  .1

 .(Airborne) ذَز ضا آهبزُ ٍ پطًسُ ضا ثِ پطٍاظ زض آٍضز

ذَز  FDRًكؿتي پطًسُ، اَالٖبت ز٢ي٣ِ پؽ اظ ثبظگكت ٍ  15ّطتين ثبيس ٢بزض ثبقس ْطٜ ٦وتط اظ  .2

 زازُ ٍ هحل پطتبة ضا تط٤ ًوبيس. ثطگعاضي ٢طاض ٦ويتِضا زض اذتيبض 

زّس هكرم  ظهبى اخطاي هأهَضيت اظ ظهبى ثطذبؾت تب ًكؿت زض َط  پطٍاظي ٦ِ تين اضائِ هي .3

 قَز. هي

 % هَاضز هكرم قسُ هَخت هحبؾجِ اهتيبظ هٌٟي ذَاّس قس.10 اظ ، ذُبيي ثيف2ٍ  1زض هَاضز  .4



 

 مساتقٍ يمزاحل اجزا
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ؾبظي، قبهل ظهبى ًهت ثؿتِ اهسازي، تدْيعات  جت پطٍاظ ٍ ٦ٌتطل  ز٢ي٣ِ ثطاي آهبزُ 30ظهبى  .5

 تدْيعات ايوٌي اؾت. 

ؾَظي، اخجبضي  تدْيعات ايوٌي ثب تَخِ ثِ هحيٍ ٖوليبتي خٌگلي ٍ يطٍضت خلَگيطي اظ آتف .6

 اؾت. 

 تًجٍ:

حبل اؾبهي ٍ ٍْيِٟ ٦ليِ  ، ثب اييزاقتِ ثبقستَاًس ثب تٗساز هكرهي اظ اٞطاز زض هحل هؿبث٣ِ حًَض  هي ّط تين

ٌَٖاى ِ تَاًس تٗساز اٞطاز هكرهي ضا ًيع ث ّط تين هي ،ايي اٞطاز زض هحل ثطگعاضي ثبيس هكرم ثبقس. ٖالٍُ ثط

 قس. ّب اٖالم ذَاّس تٗييي ٍ ثِ تينثطگعاضي  اؾبؼ اه٧بًبت توبقبگط زَٖت ًوبيس. هدؤَ ايي اٞطاز ثط

 



 

 َاٍ يتجارب گذشتٍ ي تًص
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 َاتجارب گذشتٍ ي تًصیٍ-4 فصل 

ي ٦ربض ثرِ   . اي٦ويتِ ٖلوي هُط  ًوبيٌس ثبذَز ضا  ّبي ٍ ايسُ ٖلوي هَيَٖبت ّب، تينقَز  تَنيِ هي 

هيعاى ؾرتي ٍ آؾبًي هَيرَٔ   ،ّب ٍ زض ثطذي هَاضز زض خطيبى پيكطٞت تين ٦ٌس ٦ويتِ ٖلوي ٦و٥ هي

 ّبي الظم ضا زض اذتيبض تين ٢طاض زٌّس. هؿبث٣ِ ٢طاض گطٞتِ ٍ ضاٌّوبيي

ثرِ   آىحربل اخرطاي    ثِ نَضت هدبظي( اذتيبضي اؾت؛ ثب ايري  )يب َطاحي آى آح ّطچٌس ؾبذت هب٤ 

 ًس.ثرف آقٌب قَايي ذَز زض  ّبي ّبيي ٦ِ تدطثِ ؾبذت ًساضًس ٦و٥ ذَاّس ٦طز ثب تَاًوٌسي تين

ّربي الظم ضا زض زؾرتطؼ    ّب زض اًتربة اًٖب، ؾبذتبض هٌبؾجي اظ اًرَأ ترهرم   قَز تين پيكٌْبز هي 

ؾپبضي ٦بض نطٜ ًٓط ًوبيٌس. زض نَضتي ٦ِ تيوري توبيرل زاقرت     الو٣سٍض اظ ثطٍى زاقتِ ثبقٌس ٍ حتي

دربم قرَز ترب    قَز حتوبً ثب هكرَضت ٦ويترِ ثطگرعاضي اً    تَنيِ هي ،ؾپبضي ًوبيس ثركي اظ ٦بض ضا ثطٍى

 گَ ثبقس. زّس پبؾد ٦ٌٌسُ زض ٢جبل ذسهتي ٦ِ اضائِ هي هكبض٦ت

ِ ّب ثط اؾبؼ پطٍپَظال اضائِ قسُ ٍ اه٧بًربت   اٞعاضي ثِ تين ّبي ؾرت اذتهبل ٍام ٍ يب ٦و٥   ٦ويتر

تَاًرس ير٥    ّبيي زض ايي ضاثُِ ٍخَز زاضز، ثٌربثطايي پيرسا٦طزى حربهي هري     ؾت ٍ هحسٍزيتا ثطگعاضي

 بقس.ضا٧ّبض هٌبؾت ث

ب زض ؾت ايوٌري آًْر  ا ثبال ّؿتٌس ٍ يطٍضي ّبي هتٟبٍت ٍ ثًٗبً ، زاضاي ٢يوتتدْيعات هَضز اؾتٟبزُ 

 هحل هٌبؾجي ثطاي تٗجيِ چتط زض پطًسُ ايدبز ٦ٌيس. ،هس ًٓط ٢طاض گيطز. ثِ ٌَٖاى هثبل ٌّگبم حبز ِ

 ٞطنت ٦بٞي ثطاي انال  زاقتِ ثبقيس. ،ظهبى ضا هسيطيت ٦ٌيس تب زض نَضت ٦كٝ ٣ًم 

 اؾبتيس هكبٍض ضا زض خطيبى پيكطٞت ٦بض ٢طاض زّيس.   

ثب ٦ويتِ ثطگعاضي هؿبث٣ِ زض هيبى ثگصاضيس ٍ ايويل ٍ يب  ؾَاالت ٍ هك٧الت ذَز ضا ثِ نَضت تلٌٟي 

 ييس.  ثطاي َط  هؿبئل هطثٌَ ثِ هؿبث٣ِ ثِ زثيطذبًِ هطاخِٗ ًوب ثب ّوبٌّگي ٢جليزض نَضت ًيبظ، 

تَخرِ   ،قَز ّب ٍ اذجبضي ٦ِ زض آى هٌتكط هي اضتجبٌ ذَز ضا ثب ؾبيت هؿبث٣ِ حّٟ ًوبييس ٍ ثِ اَالٖيِ 

 ٦ٌيس.

 .قًَس ز٢ت ٦بٞي زاقتِ ثبقيس ّبيي ٦ِ تَؾٍ ٦ويتِ ثطگعاضي اٖالم هي ثٌسي ثِ ظهبى 
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 َاپیًست

 

 جًایش مساتقٍ -1پیًست

هيليَى ضيبل زض ًٓط گطٞتِ قسُ  750ّبي ثطتط ثِ هيعاى  ايي زٍضُ اظ هؿبث٣بت، هدؤَ خَايع ثطاي تين ثطاي

 ٦ٌٌسگبى ذَاّس ضؾيس. اؾت. خعئيبت خَايع، َي ٞطايٌس ثطگعاضي هؿبث٣ِ ثِ اَالٔ قط٦ت

 :ثبقس هيّبي ثطتط خبيعُ تٗل١ ذَاّس گطٞت، ثِ نَضت ظيط  هطاحلي ٦ِ ثطاي آًْب، ثِ تين

 ّبي ثطتط  پَظالپطٍ .1

 تُبث١ پطٍپَظال ثب اخطاي َط  .2

 ّبي ه١َٞ پطٍاظي آظهَى .3

 تىذی مساتقٍسمان -2پیًست

 گيطز. ضت هيَن خسٍل ظيط ثٌسي ثطگعاضي هؿبث٣ِ هُبث١ ظهبى

 تىذي ترگساري مساتمٍ زمان جذيل

 زمان خاتمٍ زمان شريع مرحلٍ مساتمٍ

 10/06/95 02/05/95 ارائٍ پريپًزال

 29/10/95 27/06/95 ي وصة تجُيساتطراحي، ساخت 

 04/12/95 02/11/95 آمادگي آزمًنارزياتي 

 25/12/95 14/12/95 َاي پريازي آزمًن
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 (AIPگاٌ كاللٍ )دمشخصات فزي -3پیًست

 ( آهسُ اؾت. AIPسُ اؾتبًساضز هؿتٌس )ضائِ قزض ايي ثرف، هكرهبت ٞطٍزگبُ ٦اللِ زض ٢بلت اَالٖبت ا
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