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  كليات -1

 يك موضوع رو به توسعه براي عموم مردم ،هاي هدايت پذير از دور، استفاده از آنها و مالحظات نظارتي مربوطهامروزه پرنده

 ارائه دهندگان برخي خدمات و مراجع نظارتي و حاكميتي در كشور هستند. و

هاي مختلف ايمني عمومي، ايمني هوانوردي، حريم خصوصي، امنيت، بازرگاني و غيره از آنجا كه موضوع پهپادها داراي جنبه

گمي ري موضوعات، باعث سرداست، تعيين الزامات حاكم بر پهپاد به صورت مجزا و جداگانه توسط هر يك از مراجع متول

توانند بر هوانوردي كشور بگذارند، سازمان ذينفعان خواهد شد. بنابراين با توجه به ماهيت اين وسايل و آثار مهمي كه مي

هواپيمايي كشوري به عنوان مرجعي كه الزامات را به صورت يكپارچه منتشر و در دسترس عموم قرار دهد انتخاب شده است. 

و جهت شده بخش قابل توجهي از اين الزامات توسط مراجعي به غير از سازمان هواپيمايي كشوري تعيين  بديهي است كه

 .استگرفتهرساني به عموم در اختيار سازمان هواپيمايي كشوري قرار اطالع

ندهي وسايل پرنده فوق ( و آيين نامه مديريت و ساما1328هواپيمايي كشوري )مصوب تير ماه قانون  5مطابق با قانون اصالح ماده 

شوراي    25/04/1399مورخه  19046و  52هيأت محترم وزيران، و دستورالعمل شماره  24/05/1386سبك غيرنظامي مصوب 

و نامه اجرايي آيين نامه مذكور امنيت كشور )ساماندهي چگونگي بكارگيري پهپادها با كاربرد غيرنظامي( اين سند بعنوان شيوه

 حوزه در پرنده وسايل از نوع اين پرواز عملياتو مالكين پهپاد و دپهپا كاربران ، برداران بهره كليه فعاليت بر نظارتبه منظور 

 .باشدمي غيرنظامي

 هدف 

 پرنده وسايل از نوع اين ايمن پرواز عمليات واد پپه پذيرش جهت يكپارچگي ايجاداز تدوين اين سند،  هدف 

  .باشدمي كشور در و

بتوانند به آسودگي و با رعايت مقررات و به  بردارانمالكين و بهره ،تدوين شده است تا كاربرانشيوه نامه اين  

با پهپاد آشنا  مسائل مختلف مرتبطاز حقوق و تكاليف خود در زمينه شكل مسئوالنه به استفاده از پهپاد بپردازند، 

 الزم هاي مربوطهنامهو شيوه هاي اجراييد. همچنين روششوند و يا به اسناد مربوطه در اين زمينه راهنمايي گردن

  اجراي الزامات معرفي شوند.براي  ديگر

 ساير اهداف اين دستورالعمل عبارتند از:
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 پهپادها با كاربرد غيرنظامي. پروازي فعاليت بر نظارت 

 غيرنظامي.هاي مناسب جهت استفاده از مزاياي بكارگيري پهپادهاي توسعه زيرساخت 

 كشور فضاي در پروازها ايمني ارتقاء 

 مخاطرات امنيتي. كاهش نرخ سوانح و حوادث هوايي و منظور به پهپادهاي غيرنظامي پرواز عمليات ساماندهي 

 كشور. پهپادهاي غيرنظامي در اطالعاتي بانك ايجاد 

 حدود 

مشخص شده در همين سند است.  پنجگانه هاي در ردهي غير نظامي پهپادها فعاليت خصوص در نامهشيوه اين كاربرد دامنه

هاي مشخص شده در اين سند و يا بكارگيري پهپادها براي عملياتي كه خارج از حدود تعيين استفاده از پهپادهاي خارج از رده

 .خاص ميباشد شده در اين سند آمده است، منوط به ارائه درخواست به سازمان و دريافت مجوزهاي 

 مسئوليت اجرا 

 هاي نظارتيبخشوهمچنين بهره برداران و  ، مالكينكاربران پهپادهابر عهده  ، حسب موردمسئوليت اجراي اين دستورالعمل

 باشد.مي

 انتشار، كنترل و توزيع سند 

 موجود "مقررات و قوانين سامانه" طريق از و بوده سازمان هواپيمايي كشوري برعهده نامهشيوه اين توزيع و انتشار كنترل،

 .گيردمي قرار در دسترس عموم www.cao.ir  سازمان پورتال در

 اختصارات: 

 پهپاد: پرنده هدايت پذير از دور

 شاك: شوراي امنيت كشور 

 ستاد كل: ستاد كل نيروهاي مسلح

 واجا: وزارت اطالعات جمهوري اسالمي ايران

 ارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلحودجا: وز

 آجا: ارتش جمهوري اسالمي ايران

 سپاه: سپاه پاسداران انقالب اسالمي ايران

 ناجا: نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران

 

http://www.cao.ir/
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CAD: Civil Aviation Directive 

VGA: Video Graphics Array 
OM: operation manual  

TM: training manual  
OP: operational procedure  

MTOM: max takeoff weight mass 

CFI: Chief Flight Instructor  

CGI: Chief Ground Instructor  
HT :Head of Training  

LOP: Local Operation Procedures 
OA: operational approval 
ERP: emergence response plane   

TA: training approval  

NOA: non operation approval  

UAS: unmanned aircraft system  

 تعاريف 

 روند:هاي زير در معاني مشروح مربوطه به كار ميواژه نامه،شيوهدر اين 

 ايران اسالمي جمهوري كشوري هواپيمايي سازمان: سازمان

در دسترس عموم قرار  cao.iruas.كه از طريق درگاه الكترونيكي  پهپادهاسامانه جامع مديريت و ساماندهي  سامانه:

 دارد.

 . دگردمي هدايت دور راه از كه پرنده سيلهو :پهپاد

نامه شركتهاي داري مجوز از سازمان گذرانده و گواهيفرد ذيصالحي است كه دوره هاي آموزشي مربوطه را در  :كاربر

 .را دريافت نمايد صالحيت

هر رده از پرواز اي است كه پس از بررسي و احراز صالحيت كاربر براي انجام گواهينامه: كاربر گواهينامه صالحيت

 گردد.، توسط مرجع مورد تاييد سازمان صادر ميپهپاد

و  ءكاربر داراي گواهينامه صالحيت پس از گذراندن دوره هاي تخصصي مربوطه اعطامجوزي كه به ( : ratingرتبه )

 در گواهينامه صالحيت آن درج مي گردد . 

 شود.ارتفاع پرواز پهپاد از سطح زمين در محل پرواز كه بر حسب متر محاسبه مي ارتفاع پروازي:

http://drones.cao.ir/
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 و (.پرواز در حين )متر( بين پهپاد و كاربر فاصله حداكثر)عمل شعاع باتائيد شده  مناطقي :سرگرميمناطق تفريحي و 

 يابد.مشخصات آن توسط سازمان جهت اطالع عموم انتشار ميكه  پهپادها پروازي فعاليت براي محدود و مشخص پروازي ارتفاع

وسط كه تمحل هايي با ابعاد معين در پارك ها و اماكن تفريحي هستند  محل پرواز پرنده هاي اسباب بازي:

شهرداري ها با هماهنگي سازمان هواپيمايي كشوري و شوراي تامين استان ها)قرارگاه ثاراهلل در استان تهران( تعيين مي گردد و 

استفاده براي عموم آزاد مي باشد. و در خارج از شهرها نيز در مناطق غير مسكوني و فاقد اماكن داراي طبقه بندي براي عموم 

 مجاز خواهد بود.

افراد به  .دارد اختيار در را پهپاد جاري كشور، مالكيت مقررات و قوانين اساس بر كه حقوقي يا حقيقي شخصي :مالك

صورت حقيقي و حقوقي مي توانند مالك ريز پرنده باشند. اما بهره برداري از آن در امور خدماتي صرفاً در چارچوب شركت يا 

 موسسه خواهد بود.

 پردازد.ميا استفاده از پهپاد به ارايه خدمات شخصيت حقوقي كه ب بردار:بهره

فرمتي است كه اطالعات يك پرواز و يا بخشي از پرواز وسيله پرنده در آن درج و توسط شركت مربوطه : طرح پرواز

 به واحد مراقبت پرواز ارائه مي گردد. 

كه توانايي ايجاد خطر براي سالمتي، ايمني، اموال و محيط اطراف را دارند و در  اشيا و يا عناصري :كاالي خطرناک

گانه زير  9هاي ان جهاني هواپيمايي كشوري)ايكائو( منتشر شده اند و يا در يكي از كالسليست كاالهاي خطرناك سازم

 .بندي شده باشنددسته

 (Explosivesمواد منفجره ) -1كالس 

 (Gasesگازها ) -2كالس 

 (Flammable Liquidsمايعات قابل اشتعال ) -3كالس 

 (Flammable Solidجامدات قابل اشتعال ) -4كالس 

 (Oxidizing Substances & Organic Peroxidesمواد اكسيد كننده و پر اكسايدهاي آلي ) -5كالس 

 (Toxic & Infectious Substancesمواد سمي و عفوني ) -6كالس 

 (Radioactive Materialمواد راديو اكتيو ) -7كالس 

 (Corrosivesمواد خورنده ) -8كالس 

 (Miscellaneous Dangerous Goodsمتفرقه )كاالهاي خطرناك  -9كالس 
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بردار ه شركت بهرراي ب سازمان،ز پهپاد از سوي امجوزي است كه براي ارائه خدمات با استفاده  :برداريبهره مجوز

 شودصادر مي

مشخص شده در اين سند توسط  يا محدوده هاردهمجوزي است كه براي استفاده از پهپادهاي خارج از  خاص: مجوز

هاي اختصاصي پهپاد و نوع شود و الزامات و جزئيات آن، با توجه به ويژگيسازمان و با هماهنگي ساير مراجع ذيصالح صادر مي

 شود.عمليات آن به صورت اختصاصي براي هر مجوز تعيين مي

 اي است كه با رياست سازمان هواپيمايي كشوري و عضويت نمايندگان وزارتكميته كميته سياستگذاري:

كشور)دبيرخانه شاك( ستاد كل، واجا، ودجا، سپاه، ناجا و قرارگاه پدافند هوايي كشور تشكيل و نسبت به سياستگذاري و تعيين 

 تعداد شركت هاي مورد نياز براي توليد، عرضه و ارائه خدمات غير نظامي در سطح كشور تصميم گيري مي نمايد.

عمومي و تخصصي  اپيمايي كشوري، دوره هاي آموزشيسازمان هو مراكزي هستند كه با مجوز و نظارتمركزآموزش: 

 برگزار مي نمايند. پرنده هاي كوچك هدايت پذيرمتقاضيان استفاده از كه به تائيد سازمان رسيده را براي 

حداكثر و  50مناطقي هستند كه با ابعاد معين)حداكثر ارتفاع مجاز  پرنده هاي كوچك هدايت پذير: پروازمناطق 

متر( در خارج از مناطق شهري هستند كه توسط شركت متقاضي آموزش و يا ساير ارگانها معرفي و با مجوز و نظارت 100شعاع 

 به صورت كنترل شده در آنها صورت مي پذيرد. و تفريحي سازمان هواپيمايي كشوري، فعاليت پروازي آموزشي

اماكن و تاسيساتي)نظامي و غير نظامي( هستند كه : آنهااماكن و تاسيسات داراي طبقه بندي و حريم هوايي 

وسايل پرنده كوچك هدايت پذير تحت هيچ شرايطي بدون اخذ مجوز از مراجع ذي صالح، مجاز به ورود به فضاي آنها نخواهد 

 بود و در صورت ورود غير مجاز، كاربران آنها تحت پيگيرد قانوني قرار خواهند گرفت.

ت كه اطالعات يك پرواز و يا بخشي از پرواز وسيله پرنده در آن درج و توسط شركت مربوطه فرمتي اس طرح پرواز:

به واحد مراقبت پرواز ارائه مي گردد. واحدهاي مراقبت پرواز پس از دريافت طرح هاي پروازي مي بايست اطالعات آن را به 

 اه ثاراهلل نيز ارسال نمايند.به قرارگ تهران شبكه يكپارچه پدافند هوايي استان مربوطه و دراستان

واردات ,توليد، عرضه و ارائه خدمات غير نظامي در سطح  تعداد شركت هاي مورد نياز براي حدنصاب تعيين شده:

 كشور كه توسط كميته سياستگذاري پرنده هاي كوچك هدايت پذير خدماتي غير نظامي تعيين مي گردند.

و ثبت پهپاد خود و  uas.cao.irشماره اي مي باشد كه مالك پهپاد مي بايستي با مراجعه به سايت  شماره شناسايي:

مي بايستي ( A1C0بجز رده ) طي نمودن مراحل مربوطه از سازمان دريافت مي نمايد و تمامي پرنده هاي كوچك هدايت پذير
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دريافت ننموده باشد نمي تواند هيچگونه فعاليتي را انجام داري شماره شناسايي باشند و پهپادي كه شماره شناسايي از سازمان 

 دهد.

 از كه و وسيله هاي جانبي مرتبط كه پهپاد و تجهيزات مرتبطمراكز مجاز ارائه دهنده خدمات غير عملياتي  مجاز: مراكز

 گرديد.د فرآيندهاي الزم متعقاباً اعالم خواهد الزم را اخذ نموده باش مجوزهايمراجع ذي صالح 

واجا و ودجا با تشكيل كميته فني نسبت به طراحي و توليد تراشه الكترونيكي و سامانه دريافت داده تراشه الكترونيكي: 

 هاي آن اقدام نموده و همكاري الزم را با شركتهاي توليد كننده خواهند داشت.

 بطمرتموارد قانوني   

اسباب بازي و ورزشي مشابه ضوابط مربوط به توليد و واردات اسباب توليد و واردات پرنده هاي كوچك هدايت پذير  -1

 بازي و ورزشي مي باشد

واردات هرگونه پرنده كوچك هدايت پذير تفريحي، ورزشي و خدماتي غير نظامي ممنوع است و در موارد خاص با  -2

 رعايت استانداردهاي سازمان انجام خواهد شد.

تفريحي، ورزشي و خدماتي غير نظامي صرفاً از طريق شركت ها و موسسات توليد عرضه پرنده كوچك هدايت پذير  -3

 كننده داراي مجوز و يا نمايندگي مجاز آنها امكان پذير مي باشد.

ساخت و توليد انواع پرنده كوچك هدايت پذير تفريحي، ورزشي و خدماتي غير نظامي صرفا توسط شركت ها موسسات  -4

 ي)كه از سوي ناجا و واجا تعيين مي شود( پس از تائيد كميته امكان پذير مي باشدداراي صالحيت عمومي و امنيت

بهره برداري و ارائه خدمات با استفاده از پرنده هاي كوچك هدايت پذير خدماتي صرفا توسط اشخاص حقوقي داراي  -5

 مجوز از سازمان مجاز خواهد بود.

ركتها و موسسات بهره بردار بايد مراتب را در اسرع وقت به در صورت مفقود شدن و يا سرقت وسيله پرنده مالكين، ش -6

 سازمان و همچنين ناجا)كالنتري محل( گزارش نمايند.

حمل كاالي خطرناك توسط پهپادها ممنوع مي باشد مگر اينكه اجازه حمل كاالي خطرناك توسط پهپاد در محدوده  -7

 عملياتي مشخص، از سازمان اخذ شده باشد.

برداري توسط شركت ها و موسسات خدمات هوايي به منظور اخذ و برداشت اطالعات مكاني از  انجام عمليات داده -8

جمله نقشه برداري و فتوگرامتري هوايي، ژئو فيزيك هوايي)راديومتري، مغناطيس سنجي، گراني سنجي و ...( 

شوراي  16/3/91مورخ  144662 سنجي، ليدار و رادار، مادون قرمز برابر آيين نامه تصوير برداي هوايي به شمارهليزر

ستاد كل  3/8/91الف/ط مورخ /277/1/33/11/505عالي امنيت ملي و دستورالعمل تصوير برداري هوايي به شماره 

 يايي امكان پذير خواهد بود.فنيروهاي مسلح پس از كسب مجوزهاي الزم و با نظارت سازمان جغرا



   (پهپادها) دور از پذير هدايت پرنده وسايل مقررات -9060 نامه شيوه

 00 فروردين  47از  7صفحه  01ويرايش 

 

 بندي پهپادهارده -2

 بنديرده كليات  

 1جدول شماره 

 

بندي دسته

 كسب و كار

كالس 

 ادپپه

حداكثر وزن 

مجاز براي 

 پرواز

 فاصله از افراد
حداكثر سقف پرواز 

 عملیات

الزامات و 

 ادپصالحیت په

سن خلبان 

 پهباد

رئوس الزامات 

 فنی
 ادپثبت په

قابلیت 

 ردیابی،

قابلیت تعیین 

محدودیت 

 جغرافیایی

A1 

C0  گرم 200كمتر از 

مجاز براي پرواز از باالي سر 

افراد غير درگير در عمليات 

 پرواز پهباد 

 ) به غير از توده جمعيت(

 متر 50كمتر از 
مطالعه راهنماي 

 ادپكاربري په
 بدون محدوديت

 نيازي نيست

 الزامي نيست الزامي نيست

مقرات ايمني 

 اسباب بازي

 بدون لبه برنده

دستورالعمل 

 هشدارها

C1 
 گرم 200بيش از 

 گرم 900كمتر از 

متر از سطح  100كمتر از 

متر باالتر از   30زمين يا 

موانع/ ابينه در صورت 

 تقاضاي صاحب مانع/ بنا

راهنماي كاربري 

اد + آموزش و پپه

 آزمون 

سال يا افراد  14

كوچكتر با 

نظارت فرد 

صاحب صالحيت 

 سال 14باالتر از 

حداكثر انرژي 

 جنبشي

 رندهبدون لبه ب

قابليت انتخاب 

 سقف پرواز

دستورالعمل 

 هشدارها

فقط براي 

 بهره بردار

اگر حامل 

 5دوربين باالي 

مگاپيكسل 

باشند در 

صورت الزام 

 ناحيه عمليات

A2 C2 

 گرم 900بيش از 

 4كمتر از 

 كيلوگرم

مجاز به پرواز آگاهانه و با 

فاصله ايمن از افراد 

غيردرگير در عمليات پرواز 

 پهباد

 فاصله ايمن:

متر براي پهبادهاي  20 –

 موتورچرخان

 هامتر براي بال ثابت 50 –

متر از سطح  100كمتر از 

متر باالتر از   30زمين يا 

موانع/ ابينه در صورت 

 تقاضاي صاحب مانع/ بنا

راهنماي كاربري 

اد + گواهينامه پپه

صالحيت 

)صالحيت نظري 

آزموده شده در 

مراكز صاحب 

 صالحيت(

فراد سال يا ا 18

كوچكتر با 

نظارت فرد 

صاحب صالحيت 

 سال 18باالتر از 

 استقامت مكانيكي

سامانه جلوگيري از 

 گم شدن

قابيلت انتخاب 

 سقف پرواز

دستورالعمل 

 هشدارها

بهره بردار و 

 ادپپه
 الزامي است

A3 

C3 
 4بيش از 

كمتر -كيلوگرم

 كيلوگرم 20از 

 20بشتر از 

كمتر از كيلوگرم 

 كيلوگرم 30

اي مجاز براي پرواز در ناحيه

كه منطقاً انتظار نمي رود 

خطري براي افراد غير درگير 

متر از سطح  100كمتر از  ايجاد كند.

متر باالتر از   30زمين يا 

موانع/ ابينه در صورت 

 تقاضاي صاحب مانع/ بنا

راهنماي كاربري 

اد + گواهينامه پپه

صالحيت 

)صالحيت نظري 

آزموده شده در 

حب مراكز صا

 صالحيت(

 سال  18

سامانه جلوگيري از 

 گم شدن

قابيلت انتخاب 

 سقف پرواز

دستورالعمل 

 هشدارها

بهره بردار و 

 ادپپه

 الزامي است

C4 

عالوه بر قسمت بااليي، 

حفظ فاصله ايمن از مرز 

متراكم از جمعيت   مناطق

شهر، مراكز حساس نظامي و 

امنيتي و فرودگاه ها الزامي 

 است

 راهنماي عمليات

دستورالعمل 

 هشدارها

 



   (پهپادها) دور از پذير هدايت پرنده وسايل مقررات -9060 نامه شيوه
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بندي رده دسته 5در  ،متر 120كيلوگرم و حداكثر ارتفاع پرواز مجاز 30پهپادها بر حسب حداكثر وزن برخاست تا  

 كيلوگرم 30در اين سند مشخص شده است. براي استفاده از پهپادهاي با وزن برخاست بيش از  آنهاالزامات كه  شوندمي

رعايت الزاماتي كه در مجوزهاي  جهت مكاتبه با سازمان، بندي زير، برحسب موردردهاين  داراي مشخصات خارج از يا

 است. گردد الزاميخاص صادره تعيين مي

 هامشخصات و الزامات رده 

  A1- C0 رده 

 ت و اين گروه شامل پهپادهاي اسباب بازي مي باشد.اسگرم  200، ردهحداكثر وزن مجاز پرواز اين   -1-1-2-2

 متر است. 50رده حداكثر ارتفاع پروازي مجاز اين   -2-1-2-2

نبايد پهپاد را در مناطقي كه توان در مناطقي كه افراد وجود دارند استفاده نمود، ليكن پهپادهاي اين رده را مي  -3-1-2-2

 جمعيت متراكم وجود دارد، استفاده نمود.

 كاربران پهپادهاي اين رده به شرح زير استشرايط   -4-1-2-2

كاربر اين رده پهپاد فاقد محدوديت سني است و تنها الزم است راهنماي كاربري پهپاد را مطالعه نموده و بر  .أ

 آن مسلط باشد.

 د داراي شرايط زير باشند:پهپادهاي اين رده از نظر فني باي  -5-1-2-2

 .برنده لبه فاقد .أ

 .راهنماي كاربري پهپاد شامل هشدارهاي عمومي .ب

 پهپادهاي اين رده نيازي به ثبت و دريافت عالمت ثبت ندارند.  -6-1-2-2

يا داراي حسگر صوتي باشد نيازمند  VGAتر ازباال (رزولوشنقدرت وضوح) با درصورتيكه پهپاد حامل دوربين 

 است. الكترونيكي تراشه

 پهپادهاي اين رده نيازي به مجهز بودن به قابليت رديابي و محدوديت جغرافيايي عمليات ندارند.  -7-1-2-2

 A1-C1رده  
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 .است گرم 900 رده، اين پرواز مجاز وزن حداكثر  -1-2-2-2

 متر است. 120پرواز مجاز پهپادهاي اين رده  ارتفاعحداكثر   -2-2-2-2

متر به عمليات بپردازد، مجاز است تا  120در صورتي كه نياز باشد پهپاد بر روي موانعي با ارتفاع بيشتر از  

به شرط  ، متر با رضايت مالك/ متولي مانع به انجام عمليات بپردازد 170متر باالتر از ارتفاع مانع و حداكثر  50حداكثر 

 .فرودگاه ها  كيلومتري از5عايت فاصله حداقل ر

را در مناطقي كه توان در مناطقي كه افراد وجود دارند استفاده نمود، ليكن نبايد پهپاد را ميپهپادهاي اين رده   -3-2-2-2

 جمعيت متراكم وجود دارد، استفاده نمود.

 كاربران پهپادهاي اين رده به شرح زير است:شرايط   -4-2-2-2

سال در صورتي  14سال تمام است. افراد با سن كمتر از  14پهپاد، حداقل  از اين رده كاربر مجاز برايسن  .أ

 توانند پهپاد را به كار گيرند.سال باشند مي 14فرد صاحب صالحيت باالتر از  كه تحت نظارت مستقيم يك

برآن داشته كاربر بايد عالوه برداشتن شرايط سني راهنماي كاربري پهپاد را مطالعه نمايد و تسلط كامل  .ب

 باشد.

داراي گواهينامه كاربر بايد آموزش الزم در خصوص استفاده از پهپاد در مراكز مجاز آموزشي را ديده و  .ج

 صالحيت باشد

 پهپاد بايد ثبت شود و عالمت ثبت دريافت نمايد.اين رده از   -5-2-2-2

 پهپادهاي اين رده از نظر فني بايد داراي شرايط زير باشند:  -6-2-2-2

 ژول. 80جنبشي كمتر از حداكثر انرژي  .أ

 فاقد لبه برنده. .ب

 .عمومي هشدارهاي شامل پهپاد كاربري راهنمايداشتن  .ج

يا داراي حسگر صوتي باشد نيازمند  VGAتر ازباال (رزولوشنقدرت وضوح) با درصورتيكه پهپاد حامل دوربين  -7-2-2-2

 الكترونيكي است.تراشه 
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 دارا بودن قابليت محدودسازي جغرافيايي الزامي است.  -8-2-2-2

 A2-C2رده  

 كيلوگرم است. 4حداكثر وزن مجاز پرواز اين رده، كمتر از   -1-3-2-2

 متر است. 120پرواز مجاز پهپادهاي اين رده  ارتفاعحداكثر   -2-3-2-2

متر به عمليات بپردازد، مجاز است تا  120در صورتي كه نياز باشد پهپاد بر روي موانعي با ارتفاع بيشتر از  

به شرط  ، و با رضايت مالك/ متولي مانع به انجام عمليات بپردازد متر 170و حداكثر  مانعمتر باالتر از ارتفاع  50حداكثر 

 .فرودگاه ها  كيلومتري از5رعايت فاصله حداقل 

 پهپاد مجاز به پرواز آگاهانه و با فاصله ايمن از افراد غيردرگير در عمليات پرواز پهپاد است. 

 فاصله ايمن:

 متر براي پهپادهاي بالگرد 20 –

 متر براي پهپادهاي بال ثابت50 –

 :است زير شرح به رده اين پهپادهاي كاربران شرايط  -3-3-2-2

سال تمام است و يا درصورت كوچكتر بودن با  18اين رده پهپاد، حداقل  كاربر شرايط سني مجاز براي .أ

 سال اقدام به انجام عمليات نمايد. 18نظارت فرد صاحب صالحيت باالتر از 

برداشتن شرايط سني راهنماي كاربري پهپاد را مطالعه نمايد و تسلط كامل برآن داشته كاربر بايد عالوه  .ب

 باشد.

   در يافت نمايد . كاربر بايد گواهينامه صالحيت از مراجع مورد تاييد .ج

 پهپادهاي اين رده از نظر فني بايد داراي شرايط زير باشند:  -4-3-2-2

 استقامت مكانيكي مناسب .أ

 دادن ارتباطسامانه مديريت از دست  .ب

 برگشت به خانه ارتفاع مشخص قابليت انتخاب سقف پرواز و .ج

 فاقد لبه برنده. .د

 .باشد عمومي هشدارهاي شامل پهپاد كاربري راهنمايداشتن  .ه
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 00 فروردين  47از  11صفحه  01ويرايش 

 

 . دريافت نمايدرده بايد ثبت شود و عالمت ثبت  پهپاد در اين  -5-3-2-2

 الكترونيكي الزامي است. تراشه دارابودن  -6-3-2-2

 محدودسازي جغرافيايي الزامي است.دارا بودن قابليت   -7-3-2-2

 A3-C3رده  

 است كيلوگرم 20 رده، اين پرواز مجاز وزن داكثرح  -1-4-2-2

 .متر است 120 ،از پهپادهاي اين ردهپرواز مج ارتفاعحداكثر   -2-4-2-2

متر به عمليات بپردازد، مجاز است تا  120در صورتي كه نياز باشد پهپاد بر روي موانعي با ارتفاع بيشتر از  

به شرط  ،با رضايت مالك/ متولي مانع به انجام عمليات بپردازد متر 170حداكثر  متر باالتر از ارتفاع مانع و 50حداكثر 

 .اطراف فرودگاه ها  از كيلومتري5حداقل  فاصله رعايت

 

ند. رود خطري براي افراد غير درگير ايجاد كها و مسيرهايي است كه منطقا انتظار نميپهپاد مجاز به پرواز در ناحيه 

اين مناطق عاري از اماكن مربوط به افراد غير درگير است و تعداد يا شكل حضور افراد غير درگير در آنها به شكلي 

رود مشكل در عمليات معمول پهپاد باعث آسيب به افراد غير درگير شود. مناطقي مانند فضاي باالي است كه انتظار نمي

هايي از اين مناطق هستند كه آهن مثالهاي بيرون شهر و خطوط راه، جادههاي انتقال مايعاتخطوط انتقال نيرو، لوله

 توانند مورد استفاده براي عمليات پهپاد نيز قرار گيرند.مي

رود خطري براي افراد غير درگير ايجاد كند. است كه منطقا انتظار نميها و مسيرهايي ناحيهپهپاد مجاز به پرواز در   -3-4-2-2

مربوط به افراد غير درگير است و تعداد يا شكل حضور افراد غير درگير در آنها به شكلي است  اين مناطق عاري از اماكن

رود مشكل در عمليات معمول پهپاد باعث آسيب به افراد غير درگير شود. مناطقي مانند فضاي باالي خطوط كه انتظار نمي

توانند مورد هايي از اين مناطق هستند كه ميآهن مثالراه بيرون شهر و خطوط هايهاي انتقال مايعات، جادهانتقال نيرو، لوله

 قرار گيرند. نيزپهپاد استفاده براي عمليات 
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 :است زير شرح به رده اين پهپادهاي كاربران شرايط  -4-4-2-2

سال تمام است و يا درصورت كوچكتر بودن با  18اين رده پهپاد، حداقل  كاربر شرايط سني مجاز براي .أ

 سال اقدام به انجام عمليات نمايد. 18صالحيت باالتر از نظارت فرد صاحب 

كاربر بايد عالوه برداشتن شرايط سني راهنماي كاربري پهپاد را مطالعه نمايد و تسلط كامل برآن داشته  .ب

 باشد.

 كاربر بايد گواهينامه صالحيت از مراجع مورد تاييد باشد. .ج

 باشند: پهپادهاي اين رده از نظر فني بايد داراي شرايط زير  -5-4-2-2

 داشتن دستورالعمل عمليات .أ

 .باشد عمومي هشدارهاي شامل پهپاد كاربري راهنمايداشتن  .ب

 سامانه مديريت از دست دادن ارتباط .ج

 .وبرگشت به خانه و ارتفاع مشخصقابليت انتخاب سقف پرواز  .د

 استقامت مكانيكي مناسب  .ه

 برگشت به خانه ارتفاع مشخص قابليت انتخاب سقف پرواز و .و

 لبه برنده.فاقد  .و

 رده بايد ثبت شود و داراي عالمت ثبت باشد.  پهپاد در اين  -6-4-2-2

 الكترونيكي الزامي است. تراشهدارابودن   -7-4-2-2

 دارا بودن قابليت محدودسازي جغرافيايي الزامي است.  -8-4-2-2

  A3-C4رده  

 است كيلوگرم 30 رده، اين پرواز مجاز وزن داكثرح  -1-5-2-2

 .متر است 120از پهپادهاي اين رده، پرواز مج ارتفاعحداكثر   -2-5-2-2
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متر به عمليات بپردازد، مجاز است تا  120در صورتي كه نياز باشد پهپاد بر روي موانعي با ارتفاع بيشتر از  

به شرط  ،با رضايت مالك/ متولي مانع به انجام عمليات بپردازد متر 170حداكثر  متر باالتر از ارتفاع مانع و 50حداكثر 

 .فرودگاه ها  كيلومتري از5رعايت فاصله حداقل 

 رود خطري براي افراد غير درگير ايجاد كند.است كه منطقا انتظار نمي و مسيرهايي هاپهپاد مجاز به پرواز در ناحيه 

اين مناطق عاري از اماكن مربوط به افراد غير درگير است و تعداد يا شكل حضور افراد غير درگير در آنها به شكلي 

رود مشكل در عمليات معمول پهپاد باعث آسيب به افراد غير درگير شود. مناطقي مانند فضاي باالي است كه انتظار نمي

هايي از اين مناطق هستند كه آهن مثالهاي بيرون شهر و خطوط راهادههاي انتقال مايعات، جخطوط انتقال نيرو، لوله

 توانند مورد استفاده براي عمليات پهپاد نيز قرار گيرند.مي

 :است زير شرح به رده اين پهپادهاي كاربران شرايط  -3-5-2-2

با سال تمام است و يا درصورت كوچكتر بودن  18اين رده پهپاد، حداقل  كاربر شرايط سني مجاز براي .د

 سال اقدام به انجام عمليات نمايد. 18نظارت فرد صاحب صالحيت باالتر از 

كاربر بايد عالوه برداشتن شرايط سني راهنماي كاربري پهپاد را مطالعه نمايد و تسلط كامل برآن داشته  .ه

 باشد.

 د.كاربر بايد گواهينامه صالحيت از مراجع مورد تاييد باش .و

 بايد داراي شرايط زير باشند:پهپادهاي اين رده از نظر فني   -4-5-2-2

 داشتن دستورالعمل عمليات .ز

 مديريت از دست دادن ارتباطسامانه  .ح

 .برگشت به خانه و ارتفاع مشخصقابليت انتخاب سقف پرواز و .ط

 بدون خلبان  پرواز .ي

 رده بايد ثبت شود و داراي عالمت ثبت باشد.  پهپاد در اين  -5-5-2-2

 دارابودن شناسه الكترونيكي الزامي است.  -6-5-2-2

 دارا بودن قابليت محدودسازي جغرافيايي الزامي است.  -7-5-2-2
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 هاليتالزامات و مسئو -3

 الزامات كلي 

 هر نوع استفاده از پهپاد تنها در صورتي مجاز است كه در انطباق با مفاد اين سند باشد. 

قبل از  گيرد، مالك موظف استهاي مشخص شده در اين سند قرار نميدر صورتي كه پهپاد يا عمليات آن در رده 

 باشد. كردهسازمان اخذ  از مجوز خاص رااستفاده از پهپاد 

بايست داراي بيمه نامه شخص خدماتي و همچنين پهپادهاي تحقيقاتي مي ،پهپادهاي مورد استفاده در امور تجاري 

 ثالث باشند.

بردار موظف بهره شود ومشخص مي برداريبهرهحدود و ضوابط حاكم بر عمليات حمل كاال توسط پهپاد، در مجوز  

 .به رعايت آن است

بايستي كنترل  كاربرتنها يك  هر زمان،در طول پرواز كنترل شود. در  كاربرمي تواند توسط يك يا چند  پهپاديك  

 را بر عهده داشته باشد. پهپاد

سازمان تنظيم سوي اعالم شده از  منطبق با الزامات بايستفركانس مخابراتي وسيله پرنده و تجهيزات زميني مي 

بردار بايست بهرههوانوردي ميراديويي باشد و در صورت نياز به بهره برداري از باند فركانسي  و ارتباطات مقررات

 تأييديه آن را از سازمان اخذ نمايد.

 هاي مالك و كاربرالزامات و مسئوليت 

مقررات كه به واسطه پهپاد اين هر نوع تخلف از  و در صورت استمالك آن مسئوليت نهايي پهپاد بر عهده  

باشد. كاربر پهپاد در برابر گواهينامه خود پاسخگو است و در صورت تحت مالكيت وي رخ دهد پاسخگو مي

 وي تعليق يا لغو شود. كاربري ( rating)رتبه  ممكن است گواهينامه و ياتخلف، 

بندي اين سند قرار دارد و يا خواستار آن است كه ردهدر صورتي كه شخصي مالك پهپادي است كه خارج از  

بندي اين سند استفاده كند، الزم است با مراجعه به سامانه و ثبت تقاضاي از پهپاد خود براي عملياتي خارج از رده

اعالم خواهد شد را رعايت نموده و مجوزهاي الزم را دريافت  ،خود، الزامات خاصي كه از طرف مراجع ذيصالح

 .كند
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مالك موظف است از صالحيت پهپاد مورد استفاده در خدمات مطابق با مفاد اين سند اطمينان داشته باشد و در  

 خصوص آن به مراجع قانوني پاسخگو است.

مالك موظف است اطمينان داشته باشد كه پهپادهاي ثبت شده تحت مالكيت خود را تنها در اختيار كاربراني  

در رده مربوطه را دارا باشد و در خصوص آن به مراجع قانوني  پروازم براي انجام دهد كه صالحيت الزقرار مي

 پاسخگو است.

را كه باعث آسيب به جان يا اموال غير شده و يا حريم گزارش سانحه و گزارش فرود اضطراري مالك بايد  

به مرجع تعيين شده در  خصوصي و يا مناطق ممنوعه را نقض كرده باشد را در اسرع وقت در سامانه ثبت كند يا

 سامانه ارائه دهد.

رعايت الزامات اين سند و قوانين و مقررات كشور مانند آسيب به جان يا اموال غير، رعايت عدم مالك در برابر  

حريم خصوصي، رعايت حريم مناطق محدوده يا ممنوعه و الزامات امنيتي عمومي به مراجع مربوطه پاسخگو است، 

 ط به مالك در اختيار يك كاربر ديگر قرار داشته باشد.حتي اگر پهپاد مربو

هيچ كاربري مجاز به استفاده از پهپاد نيست، مگر آنكه شرايط و صالحيت مشخص شده براي كاربر پهپاد در  

 رده مربوطه را دارا باشد.

رت تخلف از كاربر پهپاد موظف است از انطباق عمليات خود با محتواي اين سند اطمينان داشته باشد. در صو 

تواند بر حسب مورد نسبت به تعليق يا لغو شناسه كاربري يا گواهينامه كاربر اقدام محتواي اين سند، سازمان مي

 نمايد. 

در صورتي كه استفاده از پهپادي نيازمند ثبت آن باشد، مالك بايد مشخصات پهپاد خود را در سامانه پهپادها  

د خود را دريافت نموده و عالمت ثبت را در نقاطي از پهپاد كه در سامانه ثبت نموده و عالمت ثبت منحصر به پهپا

 مشخص شده است درج نمايد.

 الكترونيكي و سامانه محدودسازي جغرافيايي تراشه 

 تمامي پرنده هاي كوچك هدايت پذير خدماتي مي بايستي مجهز به تراشه الكترونيكي باشند. 

اي است كه اطالعات مناطق ممنوعه پرواز پهپاد را از پايگاه داده مركزي سامانهسامانه محدودسازي جغرافيايي،  

دهد و از پرواز پهپاد به قبل از عمليات دريافت نموده و به كاربر پهپاد هشدار نزديك شدن به اين نواحي را ارائه مي

 نمايد.مناطق ممنوعه به صورت خودكار و با رعايت ايمني جلوگيري مي
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 ليات پرواز پهپادهاالزامات عم 

امكان مشاهده مداوم پرنده را  كاربرپهپادها تنها در شرايطي اجازه پرواز دارند كه شرايط ديد در آن لحظه به  

 باشد.بدهد. اين بدان معنا است كه پرواز اين نوع وسايل پرنده در شرايط ديد كم ممنوع مي

 است.  1جدول شماره پرواز پهپاد در اطراف افراد و جمعيت مستلزم رعايت مفاد مندرج در  

و در مجاورت پرواز  كيلومتر از حصار فرودگاه و در مسير نشست و برخاست هواپيما ها5حداقل  انجام عمليات 

و انجام عمليات تحت باشد  مگر اينكه مجوزهاي الزم از فرودگاه مذكور اخذ شده هواپيما ها ممنوع مي باشد

 شرايط تعيين شده صورت گيرد.

 باشدمين مجازمتري  500تا شعاع  ممنوعهانجام عمليات در محدوده حريم مراكز  

 باشند.ملزم به نصب تابلوي هشداردهنده ذيل به تعداد كافي و در معرض ديد عموم مي ممنوعه مراكز 

 شوند.مشخص مي( 1)شكل شماره  پرواز پهپاد ممنوعتابلوي هشدار دهنده با مراكز ممنوعه  

 انجام عمليات در اطراف نوار مرزي كشور و سايتهاي پدافندي و مناطق نظامي ممنوع مي باشد. 

 متر از جايگاههاي سوخت و اماكن قابل اشتعال ممنوع مي باشد. 100در فاصله كمتر از انجام عمليات  

 خدمات  -4

  OA-UASدمات عملياتي خ  

 دامنه كاربرد 

مشخص  نسبت به انجام عمليات خدمات با شرايطمي تواند  دنمي رسسازمان  مركزي كه برابر اين بخش به تاييد

 .مربوطه اقدام نمايدشده در مجوز 

 

 اقدامات اوليه متقاضي  

 : متقاضي بايستي

)اين مرحله براي اشخاص  نسبت به اخذ تائيديه نام شركت از اداره ثبت شركتها و موسسات تجاري اقدام نمايد -1

 حقيقي مي باشد كه مراحل اوليه تشكيل شركت حقوقي را انجام خواهند داد(
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بهمراه مدارك وي)تصوير كارت ملي، شناسنامه، درخواست خود را با معرفي مدير عامل پيشنهادي شركت  -2

آخرين مدرك تحصيلي و كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت)براي آقايان( به دبيرخانه سازمان تسليم 

 نمايد.)مدير عامل مي بايستي اقامتگاه قانوني در ايران داشته باشد(

پهپادي باشد را در آن درج نمايد. )اين مرحله براي اساسنامه شركت را تهيه و موضوع فعاليت كه مرتبط با حوزه  -3

اشخاص حقيقي مي باشد كه مراحل اوليه تشكيل شركت حقوقي را انجام خواهند داد( براي اشخاص حقوقي 

 صورتجلسه هاي مربوطه كه موضوع فعاليت پهپادي در آن قيد شده است

 اراهلل(ثاز قرارگاه هاي تهران اخذ نظريه شوراي تامين استان) استان -4

سازمان هيچگونه ، استان تبصره : در صورت عدم تاييد متقاضي توسط مراجع نظارتي و همچنين شوراي تامين

 .و تعهدي نسبت به صدور مجوز يا گواهينامه ندارد ذيل دريافت نمي نمايد از متقاضي در خصوص ادامه فرايندمداركي 

 ارائه مستندات از طرف متقاضي  

 ) FR9060-01شماره فرم)تكميل فرم درخواست  -1

 (OM) عملياتي ارائه نظامنامه -2

 معرفي مسئول عمليات  -3

 )براساس ابعاد و پيچيدگي شركت(معرفي مسئول فني -4

 معرفي مسئول حراست -5

 متناسب با نوع فعاليت  ( (ratingو رتبه  صالحيتداراي گواهينامه  معرفي كاربر -6

بر اساس نوع عمليات )يكي از پهپادها مي بايستي تحت مالكيت شركت باشد( ثبت شده پهپاد  حد اقل دو معرفي -7

 درخواستي

 واريز تعرفه هاي مربوطه -8

 ( OM)نظامنامه عملياتي  

 مركز بايد نظامنامه عملياتي كه حداقل شامل موارد زير است را به واحد فوق سبك ارائه نمايد.

 رعايت مفاد اين شيوه نامه و نظامنامهنامه امضاء شده توسط مدير پاسخگو جهت اظهار   -1
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 ي شامل وسايل پرنده مورد بهره برداريدامنه كار -2

 انها   و مسئول حراست مركز و شرح وظايف و عنوان مديران پاسخ گونام  -3

 چارت سازماني -4

 ليست كاربران داراي گواهينامه -5

 فرآيند تعمير و نگهداري -6

 شرح چگونگي انجام خدمات -7

   نوع فعاليت درخواست شدهمتناسب با  عمليات -8

 از جمله فرآيندهاي مورد نياز جهت عمليات خدمات -9

 پرسنل شركت از جمله كاربران و نفرات اصلي شركت صالحيت احراز فرآيند -

 (ERPفرآيند موقعيت هاي اضطراري از جمله ارتباط با اورژانس و مراكز درماني) -

 يربطو ارائه به مبادي ذ Flight Planفرآيند تكميل  -

 فرآيند گزارش اتفاقات -

 .مورد بررسي قرار گيريد  سازمان توسط نظامنامه و اصالحيه هاي آن بايد :1تبصره 

تغييرات جزئي نظامنامه مي تواند از طريق فرآيند تاييد غير مستقيم مندرج در نظامنامه، به صورت :  2تبصره  

 .دداده شوغير مستقيم به تاييد برسيد و به سازمان اطالع 

  

 نفرات 

 مدير عامل كه مي بايستي شرايط زير دارا باشند -1

 تابعيت ايراني -

 سال 22حداقل سن  -

 دارا بودن قدرت تخصيص امور مالي و قدرت اجرايي جهت انجام تعهدات -

 تاييديه حراست سازمان -
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 مسئول عمليات -2

( و با مسئوليت اطمينان از انجام عامل مركز بايد فردي را به عنوان مسئول عمليات ) تحت مسئوليت مدير 

امور عملياتي برابر اين شيوه نامه و نظامنامه عملياتي به سازمان معرفي نمايد. شرايط اين فرد به شرح زير 

 است.

 گواهينامه خلباني  داراي گواهينامه صالحيت و يا -

 سال سابقه مديريتي  2حداقل  دارا بودن -

 

 مسئول فني پهپاد -3

فني) تحت مسئوليت مدير پاسخگو( و با مسئوليت اطمينان از انجام امور  بايد فردي را به عنوان مسئولمركز 

منظور از تداوم صالحيت پرواز، تعميرات و نگهداري و اطمينان از عدم )كارهاي تداوم صالحيت پروازي 

ر اين شيوه نامه و نظامنامه عملياتي به سازمان معرفي نمايد.شخص فني نيزبايد تجربه براب(نقص فني در وسيله

 كافي در زمينه پهپاد داشته باشد.

 

مركز بايد فردي را به عنوان مسئول حراست)تحت مسئوليت مدير پاسخگو( و با مسئوليت اطمينان از انجام  -4

عرفي نمايد. اين فرد بايد داري تاييديه حراست فعاليت هاي مركز با رعايت موازين امنيتي به سازمان م

 سازمان باشد.

 

نوع و بر حسب مركز بايد تعداد كافي كاربر مجاز كه آموزش خدمات پهپادي مورد تقاضا را ديده باشند  -5

 حجم فعاليت پرواز در اختيار داشته باشد.

  زاتيامكانات و تجه 

 مركز باشد.  كتياز آنها تحت مال يكسازمان كه يداراي پالك ثبتي از پرنده  لهيوسداقل دو ح -1

 شخص ثالث باشند. مهيب يدار يستيبا يپهپادها م يتمام -2

 .شده باشد ديبرابر الزامات سازنده جهت ارائه خدمات مورد تقاضا تائ ديپرنده با لهيوس -3

با  يشركت نباشد ارائه قرارداد اجازه بهره بردار تيدر شركت است كه تحت مالك يكه پهاد يدر صورت -4

 باشد. يم يمالك الزام

 . گردد نييتع يادار يتهاياستقرار فعال محل مناسب جهت  -5



   (پهپادها) دور از پذير هدايت پرنده وسايل مقررات -9060 نامه شيوه

 00 فروردين  47از  20صفحه  01ويرايش 

 

تبصره : در صورتيكه متقاضي فعاليت خارج از مركز داشته باشد مي بايست داراي تايديه شوراي تامين استان مورد تقاضا 

 شده توسط شركت در آن استان مورد بررسي و تاييد كارشناسان سازمان قرار گيرد .بوده و همچنين امكانات معرفي 

 اختيارات مركز 

مي تواند نسبت به انجام عمليات خدمات با شرايط مشخص  دمركزي كه برابر اين بخش به تاييد سازمان مي رس

 شده در مجوز مربوطه اقدام نمايد.

 تغييرات مركز  

كه داراي تطابق با الزامات اين شيوه نامه است بايد قبل از اعمال تغييرات  براي اينكه مركز، به سازمان اطمينان دهد

 سازمان برسد.زير، مراتب را به سازمان اطالع وبه تاييد 

 نام مركز -

 محل مركز -

 اضافه نمودن محل فعاليت  -

 مدير پاسخگو -

 مسئول عمليات، فني و حراست -

 هرگونه تغيير در دامنه كاري از جمله كم يا زياد نمودن تعدد پهپادها -

 و محل فعاليت و ياتغيير نوع فعاليت مركز اضافه نمودن نوع -

  گزارش اتفاقات 

پرواز  يمنيكه ا ياتفاق ايپرنده سانحه، حادثه و  لهيوس يو نگهدار ريتعم اي و پرواز اتيعمل نيدر ح كهيدر صورت 

منعكس  و از طريق سامانه پهپادها ساعت موضوع را به سازمان 48ظرف  موظف مي باشد مركزبياندازد را به خطر 

 .دينما

  استمرار اعتبار پروانه مركز خدمات عملياتي  

سال صادر مي گردد. اين مجوز به شرط رعايت موارد زير معتبر باقي مي  3حداكثر مجوز مركز با اعتبار  -

 مجوز تعليق و يا باطل نشده باشد ماند

سازمان دسترسي به مركز داشته باشد به گونه اي كه با اعالم سازمان مركز امكان بازرسي و يا مميزي را  -

سي و يا مميزي را به سازمان ندهد زراجازه با فراهم نمايد. در صورتيكه پس از دوبار اعالم كتبي، مركز

 مجوز باطل مي گردد.



   (پهپادها) دور از پذير هدايت پرنده وسايل مقررات -9060 نامه شيوه

 00 فروردين  47از  21صفحه  01ويرايش 

 

مركز مي بايستي حداكثر يكماه قبل از انقضاء مدت زمان مجوز مكاتبات الزم را با سازمان در جهت تمديد  -

 مجوز انجام دهد در غير اينصورت سازمان مسئوليتي در قبال مركز نخواهد داشت.

 

  NOA-UAS عملياتيغير دمات خ 

  دامنه كاربرد  

 : يتوسط متقاض ديكه با يبخش الزامات نيا

 و فروش و نقل و انتقال ديخر -

 واردات و صادرات  -

 يو بازساز راتيتعم  -

 .را بيان مي نمايد رعايت شود ها( ستميرسيز اي)كل سامانه  ديو ساخت / مونتاژ و تول يطراح -

 اقدامات اوليه توسط متقاضي 

اشخاص  يمرحله برا ني)ادياقدام نما ينام شركت از اداره ثبت شركتها و موسسات تجار هيديبه اخذ تائ نسبت -1

 را انجام خواهند داد( يشركت حقوق ليتشك هيباشد كه مراحل اول يم يقيحق

شناسنامه،  ،يكارت مل ري)تصويشركت بهمراه مدارك و يشنهاديعامل پ ريمد يخود را با معرف درخواست - 2

 ميسازمان تسل رخانهي( به دبانيآقا ي)براتيمعاف اي يعموم فهيخدمت وظ انيو كارت پا يليمدرك تحص نيآخر

 داشته باشد( رانيدر ا ياقامتگاه قانون يستيبا يعامل م ري.)مددينما

مرحله  ني. )اديباشد را در آن درج نما يكه مرتبط با حوزه پهپاد تيو موضوع فعال هيشركت را ته اساسنامه -3

 ياشخاص حقوق يرا انجام خواهند داد( برا يشركت حقوق ليتشك هيباشد كه مراحل اول يم يقياشخاص حق يبرا

 شده است ديدر آن ق يپهپاد تيمربوطه كه موضوع فعال يصورتجلسه ها

 هاي تهران از قرارگاه ثاراهلل(اخذ نظريه شوراي تامين استان) استان -4

 مراجع ذيصالح مربوطهاخذ نظريه از  -5

استان، سازمان  تبصره : در صورت عدم تاييد متقاضي توسط مراجع نظارتي و همچنين شوراي تامين

 ذيل دريافت نمي نمايد . هيچگونه مداركي از متقاضي در خصوص ادامه فرايند

 ارائه مستندات الزم توسط متقاضي  



   (پهپادها) دور از پذير هدايت پرنده وسايل مقررات -9060 نامه شيوه

 00 فروردين  47از  22صفحه  01ويرايش 

 

 ) FR9060-02 شماره فرمتكميل فرم درخواست ) -1

 در خصوص درخواست و دامنه فعاليت  ارائه نظامنامه اجرايي -2

 مدير پاسخگومعرفي  -3

 )براساس ابعاد و پيچيدگي شركت(مسئول عمليات در صورت نياز -4

 )براساس ابعاد و پيچيدگي شركت(معرفي مسئول فني  -5

 معرفي مسئول حراست -6

 واريز تعرفه هاي مربوطه -7

 نظامنامه  

 مركز بايد نظامنامه اجرايي حداقل شامل موارد زير را به واحد فوق سبك ارائه نمايد. 

 امضاء شده توسط مدير پاسخگو جهت رعايت مفاد اين شيوه نامه و نظامنامه نامهاظهار   -1

 دامنه كاري  -2

 نام و عنوان مديران و مسئول حراست مركز و شرح وظايف آنها -3

 چا رت سازماني -4

 خدمات شرح چگونگي انجام -5

 فرآيندهاي مورد نياز جهت خدمت مورد تقاضا  -6

 فرآيند گزارش اتفاقات -7

 : نظامنامه و اصالحيه هاي آن بايد مورد بررسي سازمان قرار گيرد .1تبصره 

: تغييرات جزئي نظامنامه مي تواند از طريق فرآيند تاييد غير مستقيم مندرج در نظامنامه، به صورت غير 2تبصره  

 يد برسيد و به سازمان اطالع داده شودمستقيم به تاي

 نفرات 

 مدير عامل كه مي بايستي شرايط زير دارا باشند - 1 

 تابعيت ايراني -



   (پهپادها) دور از پذير هدايت پرنده وسايل مقررات -9060 نامه شيوه

 00 فروردين  47از  23صفحه  01ويرايش 

 

 سال 22حداقل سن  -

 دارا بودن قدرت تخصيص امور مالي و قدرت اجرايي جهت انجام تعهدات -

 تاييديه حراست سازمان -

  (در صورت نياز)مسئول عمليات  - 2

بايد فردي را به عنوان مسئول عمليات ) تحت مسئوليت مدير پاسخگو( و با مسئوليت اطمينان از انجام مركز 

 امور عملياتي برابر اين شيوه نامه و نظامنامه عملياتي به سازمان معرفي نمايد. شرايط اين فرد به شرح زير است.

 داراي گواهينامه معتبر -

 داراي ارزيابي واحد فوق سبك -

 ئول فنيمس - 3

مركز بايد فردي را به عنوان مسئول فني) تحت مسئوليت مدير پاسخگو( و با مسئوليت اطمينان از انجام امور 

كارهاي تداوم صالحيت پروازي برابر اين شيوه نامه و نظامنامه عملياتي به سازمان معرفي نمايد. شرايط اين فرد به شرح 

 زير است.

 مسئول حراست -4

فردي را به عنوان مسئول حراست)تحت مسئوليت مدير پاسخگو( و با مسئوليت اطمينان از( )در صورت نيمركز 

از انجام فعاليت هاي مركز با رعايت موازين امنيتي به سازمان معرفي نمايد. اين فرد بايد داري تاييديه حراست سازمان 

 باشد.

 را در اختيار داشته باشد. رابر نظامنامه(مركز بايد بر حسب نوع و حجم فعاليت پروازي پرسنل واجد شرايط)ب-5

 رتعداد كافي كارب-6

 مركز اختيارات 

با شرايط مشخص  غير عملياتي مركزي كه برابر اين بخش به تاييد سازمان مي رسند مي تواند نسبت به انجام خدمات

 شده در مجوز مربوطه اقدام نمايد.

 مستندات و بايگاني 



   (پهپادها) دور از پذير هدايت پرنده وسايل مقررات -9060 نامه شيوه

 00 فروردين  47از  24صفحه  01ويرايش 

 

نگهداري و عملياتي به روز وسيله پرنده، موتور و ملخ مورد بهره برداري جهت مركز بايد داده هاي تعمير و 

انجام امور تداوم صالحيت پروازي، عملياتي و آموزشي را در اختيار داشته باشد و امور عملياتي و تداوم صالحيت 

 پروازي و آموزشي را صرفا برابر اين داده ها انجام دهد.

پرسنل كليدي را در تا يك سال پس از منفك شدن شخص از آن مركز،  مركز بايد سوابق آموزشي و كاري

 نگهدري نمايد.

 تغييرات مركز 

براي اينكه مركز، به سازمان اطمينان دهد كه داراي تطابق با الزامات اين شيوه نامه است بايد قبل از اعمال 

 تغييرات زير، مراتب را به سازمان اطالع دهد.

 نام مركز -

 محل مركز -

 اضافه نمودن محل فعاليت  -

 مدير پاسخگو -

 مسئول عمليات، فني و حراست -

 هرگونه تغيير در دامنه كاري  -

 در مواردي كه پيش بيني تغيير آن ميسر نباشد. تغييرات بايد در اسرع وقت به سازمان اطالع داده شود.

 

 اتفاقات گزارش 

در صورتيكه در حين عمليات پرواز و يا  تعمير و نگهداري وسيله پرنده بروز سانحه، حادثه و يا اتفاقي كه ايمني 

ازطريق سامانه  ساعت بايستي موضوع را به سازمان  48پرواز را به خطر اندازد رخ دهد. مركز ظرف 

 .منعكس نمايد  UAS.CAO.IRپهپادها

  عملياتيغير مركز خدمات  مجوزاستمرار اعتبار  



   (پهپادها) دور از پذير هدايت پرنده وسايل مقررات -9060 نامه شيوه

 00 فروردين  47از  25صفحه  01ويرايش 

 

سال صادر مي گردد. اين مجوز به شرط رعايت موارد زير معتبر باقي مي  3مجوز مركز با اعتبار حداكثر  -

 مجوز تعليق و يا باطل نشده باشد ماند

سازمان دسترسي به مركز داشته باشد به گونه اي كه با اعالم سازمان مركز امكان بازرسي و يا مميزي را  -

مايد. در صورتيكه پس از دوبار اعالم كتبي، مركز اجازه بارسي و يا مميزي را به سازمان ندهد فراهم ن

 مجوز باطل مي گردد.

مركز مي بايستي حداكثر يكماه قبل از انقضاء مدت زمان مجوز مكاتبات الزم را با سازمان در جهت تمديد  -

 ركز نخواهد داشت.مجوز انجام دهد در غير اينصورت سازمان مسئوليتي در قبال م

 TA-UAS آ موزشيخدمات  

 دامنه كاربرد 

 مركز خدمات هيدييو استمرار تا ديصدور، تمد يتوسط متقاض مي بايست كهرا بيان مي دارد  يبخش الزامات نيا

 صورت پذيرد .  آموزشي

 متقاضي اوليهاقدامات  

 :بايستيمتقاضي 

اشخاص  يمرحله برا ني)ادياقدام نما ينام شركت از اداره ثبت شركتها و موسسات تجار هيديبه اخذ تائ نسبت -

 را انجام خواهند داد( يشركت حقوق ليتشك هيباشد كه مراحل اول يم يقيحق

شناسنامه،  ،يكارت مل ري)تصويشركت بهمراه مدارك و يشنهاديعامل پ ريمد يخود را با معرف درخواست - 2

 ميسازمان تسل رخانهي( به دبانيآقا ي)براتيمعاف اي يعموم فهيخدمت وظ انيو كارت پا يليمدرك تحص نيآخر

 داشته باشد( رانيدر ا ياقامتگاه قانون يستيبا يعامل م ري.)مددينما

مرحله  ني. )اديباشد را در آن درج نما يكه مرتبط با حوزه پهپاد تيو موضوع فعال هيشركت را ته اساسنامه -3

 ياشخاص حقوق يرا انجام خواهند داد( برا يشركت حقوق ليتشك هيباشد كه مراحل اول يم يقياشخاص حق يبرا

 شده است ديدر آن ق يپهپاد تيمربوطه كه موضوع فعال يصورتجلسه ها

 هاي تهران از قرارگاه ثاراهلل(اخذ نظريه شوراي تامين استان) استان -4

 مربوطهاخذ نظريه از مراجع ذيصالح  -5



   (پهپادها) دور از پذير هدايت پرنده وسايل مقررات -9060 نامه شيوه

 00 فروردين  47از  26صفحه  01ويرايش 

 

در صورت عدم تاييد متقاضي توسط مراجع نظارتي و همچنين شوراي تامين استان، سازمان هيچگونه مداركي از  

 متقاضي در خصوص ادامه فرايند ذيل دريافت نمي نمايد .

 ضيارائه مستندات الزم توسط متقا 

 ) FR9060-03 شماره فرمتكميل فرم درخواست ) -1

 ( كه ميبايست به تاييد سازمان برسدTMنظامنامه آموزشي) ارائه -2

 پاسخگو معرفي مدير -3

 ((HTآموزش  معرفي مدير -4

 )براساس ابعاد و پيچيدگي شركت( CGIمسئول آموزش تئوري   -5

 )براساس ابعاد و پيچيدگي شركت(CFIمسئول آموزش عملي  -6

 معرفي مسئول حراست -7

 مي بايستي ملكي شركت باشد( هاي تحت اختيار) يكي از پهپادهامعرفي پهپاد -8

 معرفي محل آموزش تئوري -9

 معرفي محل آموزش مجاز عملي -10

 مربوطه واريز تعرفه -11

 آموزشي  نظامنامه 

 ظامنامه آموزشي مركز مي بايستي حداقل شامل موارد زير باشد.ن

 اظهار نامه امضاء شده توسط مدير پاسخگو جهت رعايت مفاد اين شيوه نامه و نظامنامه  -1

 دامنه آموزش و وسايل پرنده مورد بهره برداري  -2

و (CFI)مسئول آموزش عملي(،CGI)آموزش تئوري ، مسئول(HT)پاسخگو،مدير آموزش نام و عنوان مدير -3

 ول حراست مركز و شرح وظايف آنهائمس

 سازمانيچارت  -4

 ليست معلمين تئوري و ارزيابان عملي  -5



   (پهپادها) دور از پذير هدايت پرنده وسايل مقررات -9060 نامه شيوه

 00 فروردين  47از  27صفحه  01ويرايش 

 

 شرح موقعيت محل فعاليت تئوري و عملي -6

 روش اصالح نظامنامه)مستقيم و غير مستقيم( -7

 فرآيندهاي مورد نياز جهت عمليات آموزشي از جمله -8

 مركز  مديران و اساتيد فرآيند احراز شرايط و ادامه فعاليت -9

 ل سرفصل هاي آمده در متن ذيل با حداق برنامه ي آموزشي فرآيند تدوين -10

o drone (UAS) market and applications 

o introduction to Flight and Aerodynamics 

o meteorology / weather forecast 

o drone systems and subsystems / UAS knowledge 

o pre-flight check/ in Flight check/ post Flight check 

o air safety 

o telecommunication / radio waves - interference 

o insurance 

o air regulations/ aviation regulations 

o AIP knowledge / Airspace restrictions 

o UAS Flight and maintenance considerations 

o security considerations 

 فرآيند تخصيص اساتيد -11

 فرآيند تكميل پرونده آموزشي هنر آموز -12

 صدور گواهي پايان دوره آموزشي زميني و يا پروازي به همراه نمونه گواهينامه پايان دوره آموزشي فرآيند -13



   (پهپادها) دور از پذير هدايت پرنده وسايل مقررات -9060 نامه شيوه

 00 فروردين  47از  28صفحه  01ويرايش 

 

و فني سرفصل هاي آمده فقط براي دوره آموزشي عمومي مي باشد و متقاضيان برگزاري دوره هاي تخصصي  

 .درج نمايند TMمي بايست اختالف سيالبس را در دوره مورد درخواست در  (Rating) عملياتي

 ين ميگردد . تعيساعت برگزاري دوره ها متناسب با سرفصل توسط مركز آموزش  

 .قرار گيرد  سازمان مورد بررسينظامنامه و اصالحيه هاي آن بايد  

فرآيند تاييد غير مستقيم مندرج در نظامنامه، به صورت غير مستقيم تغييرات جزئي نظامنامه مي تواند از طريق  

 به تاييد برسيد و به سازمان اطالع داده شود

 كليدي نفرات 

 مدير عامل كه مي بايستي شرايط زير دارا باشند -1

 تابعيت ايراني -

 سال 22حداقل سن  -

 دارا بودن قدرت تخصيص امور مالي و قدرت اجرايي جهت انجام تعهدات -

 تاييديه حراست سازمان -

 

 مدير آموزش -2

) تحت مسئوليت مدير پاسخگو( و با مسئوليت اطمينان از انجام عنوان مدير آموزشمركز بايد فردي را به 

امور عملياتي و آموزشي برابر اين شيوه نامه و نظامنامه آموزشي به سازمان معرفي نمايد. شرايط اين فرد به 

 شرح زير است.

 گواهينامه معتبرداراي  -

 

 مسئول آموزش تئوري -3

اين شيوه نامه و  آشنا با( مدير آموزش) تحت مسئوليت آموزش تئوريمركز بايد فردي را به عنوان مسئول 

 به سازمان معرفي نمايد. شرايط اين فرد به شرح زير است. هاي مركز نظامنامه

 مسئول آموزش عملي -4

عملي ) تحت مسئوليت مدير آموزش( آشنا با اين شيوه نامه و مركز بايد فردي را به عنوان مسئول آموزش 

 نظامنامه هاي مركز به سازمان معرفي نمايد. شرايط اين فرد به شرح زير است.



   (پهپادها) دور از پذير هدايت پرنده وسايل مقررات -9060 نامه شيوه

 00 فروردين  47از  29صفحه  01ويرايش 

 

 داراي گواهينامه معتبر -

 ارزيابي واحد فوق سبكداراي  -

 

ينان از انجام مركز بايد فردي را به عنوان مسئول حراست)تحت مسئوليت مدير پاسخگو( و با مسئوليت اطم -5

فعاليت هاي مركز با رعايت موازين امنيتي به سازمان معرفي نمايد. اين فرد بايد داري تاييديه حراست 

 سازمان باشد.

مركز بايد بر حسب نوع و حجم فعاليت پروازي پرسنل واجد شرايط)برابر نظامنامه( زير را در اختيار داشته  -6

 باشد.

 ب دوره مورد تقاضاتعداد كافي معلمين آموزش زميني حس -

 تعداد كافي پرسنل امور تداوم صالحيت پروازي -

 تعداد كافي پرسنل حراست -

 توسط يك يا چند نفر انجام شود.مي تواند ( 6تصدي امور ذكر شده در اين بند)بند 

 مورد نياز  زاتيامكانات و تجه 

 مركز بايد امكانات و تجهيزات زير را فراهم نمايد.

حداقل يكي از آنها تحت ماليكت مركز باشد. تمامي  داراي پالك ثبتي از سازمان كه پرندهحداقل دو وسيله  -1

 پهپادها مي بايستي داري بيمه شخص ثالث باشند.

 محل مناسب جهت استقرار فعاليتهاي اداري تعيين نمايند -2

 محل مناسبي جهت نگهداري پرونده ها و سوابق داشته باشند -3

 زات زير باشدكالس آموزش تئوري داراي تجهي -4

 نفر با ميز و صندلي مناسب جهت آموزش 3ظرفيت حداقل  -

 تخته وايت برد -

 وسايل نمايش دهنده)مانند تلويزيون يا ويدئو پروژكتور( -

 از آلودگي صوتي محيطي محفوظ باشد. -

 داراي نور كافي و مناسب آموزش باشد. -

 مركز اختيارات 

 برگزاري دوره هاي آموزشي پهپادها -



   (پهپادها) دور از پذير هدايت پرنده وسايل مقررات -9060 نامه شيوه

 00 فروردين  47از  30صفحه  01ويرايش 

 

 واهينامه آموزشي براي متقاضياندرخواست صدور گ -

 معرفي هنرآموز به حراست سازمان جهت دريافت تاييديه امنيتي -

 آموزشنحوه  

 است. عمليو آزمون  عمليآموزش شامل آموزش تئوري، آزمون تئوري، آموزش 

 بر اساس سيالبسهاي آموزشي تائيد شده سازمان مي باشد عمليآموزش هاي تئوري و  -

 آموزش هاي تئوري بايد توسط استاد واجد شرايط برابر نظامنامه ارائه گردد -

 بايد توسط استاد واجد شرايط برابر نظامنامه ارائه گردد عمليآموزش هاي  -

 نظامنامه مركز باشد.بايد مطابق با  عمليمدت دوره هاي آموزش تئوري و  -

 .وزش هاي پروازي بايد بر روي يك نوع وسيله پرنده باشدآم -

 

 آزمون تئورينحوه  -1

 به ازاي هر موضوع تئوري مي بايستي يك آزمون برگزار گردد -

 بدون استفاده از كتب و يادداشت هاي آموزشي انجام شود -

 توسط استاد واجد شرايط مركز برگزار گردد -

 داشتند برگزار گرددآزمون فقط براي كساني كه در كالس حضور  -

در صورتيكه هنر آموز در طول برگزاري آزمون اقدام به گونه تقلبي نمود توسط مركز در آن آزمون  -

مردود اعالم گرديده و شش ماه پس از تقلب مجاز به شركت در هيچ آزموني نمي باشد. مركز بايد مراتب 

 را در طول يكماه به سازمان اعالم نمايد.

كه آزمون را برگزار مي كند اقدام به هرگونه تقلبي نمود، آزمون باطل گرديده و در صورتيكه استادي  -

توسط استادي ديگر مجددا آزمون برگزار مي گردد. چنين فردي ديگر مجاز به برگزاري آزمون نمي باشد. 

 مركز بايد مراتب را در طول يك ماه به سازمان اعالم نمايد.

 

 عمليآزمون نحوه  -2

 تئوري پس از تكميل آزمون -

 توسط معلم خلبان منتخب سازمان برگزار شود -

آزمون پروازي بايد با نوع وسيله پرنده برگزار گردد كه هنرآموز آموزش تئوري و پروازي خود را برروي  -

 آن گذرانده باشد.



   (پهپادها) دور از پذير هدايت پرنده وسايل مقررات -9060 نامه شيوه

 00 فروردين  47از  31صفحه  01ويرايش 

 

 

 نحوه صدور گواهينامه  -3

بهمراه سوابق آزمونها به مركز مي بايستي پس از قبولي متقاضي در آزمون تئوري و آزمون پروازي فرد را  -

 سازمان معرفي نمائيد تا گواهينامه شخص پس از تائيد كارشناس منتخب صادر گردد

 

 مستندات و بايگاني 

مركز بايد داده هاي تعمير و نگهداري و عملياتي به روز وسيله پرنده، موتور و ملخ مورد بهره برداري جهت  -

آموزشي را در اختيار داشته باشد و امور عملياتي و تداوم انجام امور تداوم صالحيت پروازي، عملياتي و 

 صالحيت پروازي و آموزشي را صرفا برابر اين داده ها انجام دهد.

مركز بايد سوابق آموزشي و كاري معلمين و هنر آموزان را در تا يك سال پس از منفك شدن شخص از  -

 آن مركز نگهدري نمايد.

 معلمين و هنر آموزان مدارك ذيل را داشته باشد. مركز مي بايستي در پرونده هريك از -

o عكس 

o كپي كارت ملي و شناسنامه 

o كپي آخرين مدرك تحصيلي 

o قرارداد في مابين 

o تاييديه حراست 

o نتايج آزمون ها در پرونده هنر آموز و تائيد معلمين براي معلم ها 

o فرم مشخصات فردي حاوي آدرس محل كار، منزل و شماره تلفن 

 

 مركز تغييرات 

براي اينكه مركز، به سازمان اطمينان دهد كه داراي تطابق با الزامات اين شيوه نامه است بايد قبل از اعمال تغييرات 

 زير، مراتب را به سازمان اطالع دهد.

 نام مركز -

 محل مركز -

 اضافه نمودن محل فعاليت  -

 مدير پاسخگو -



   (پهپادها) دور از پذير هدايت پرنده وسايل مقررات -9060 نامه شيوه

 00 فروردين  47از  32صفحه  01ويرايش 

 

 مسئول عمليات، فني و حراست -

 دامنه كاري از جمله كم يا زياد نمودن تعدد پهپادهاهرگونه تغيير در  -

 در مواردي كه پيش بيني تغيير آن ميسر نباشد. تغييرات بايد در اسرع وقت به سازمان اطالع داده شود. -

 گزارش اتفاقات 

ايمني در صورتيكه در حين عمليات پروازر و يا  تعمير و نگهداري وسيله پرنده بروز سانحه، حادثه و يا اتفاقي كه 

از طريق سامانه پهاد ساعت بايستي موضوع را به سازمان  48پرواز را به خطر اندازد رخ دهد. مركز ظرف 

uas.cao.ir.منعكس نمايد 

 استمرار اعتبار گواهينامه مركز آموزشي -4

سال صادر مي گردد. اين مجوز به شرط رعايت موارد زير معتبر باقي مي  3مجوز مركز با اعتبار حداكثر  -

 مجوز تعليق و يا باطل نشده باشد دمان

سازمان دسترسي به مركز داشته باشد به گونه اي كه با اعالم سازمان مركز امكان بازرسي و يا مميزي را  -

فراهم نمايد. در صورتيكه پس از دوبار اعالم كتبي، مركز اجازه بارسي و يا مميزي را به سازمان ندهد 

 مجوز باطل مي گردد

بايستي حداكثر يكماه قبل از انقضاء مدت زمان مجوز مكاتبات الزم را با سازمان در جهت  تمديد مركز مي  -

 مجوز انجام دهد در غير اينصورت سازمان مسئوليتي در قبال مركز نخواهد داشت.

 پروازي منطقه  احداث 

 دامنه كاربرد 

تست و اموزشي يا تفريحي  انجام پرواز هايجهت  ارائه منطقه پروازي اين بخش الزاماتي كه بايد توسط متقاضي

 .بيان مي كند را

 اقدامات اوليه متقاضي 

 بايستي:متقاضي 

اشخاص  يمرحله برا ني)ادياقدام نما ينام شركت از اداره ثبت شركتها و موسسات تجار هيديبه اخذ تائ نسبت - 1

 را انجام خواهند داد( يشركت حقوق ليتشك هيباشد كه مراحل اول يم يقيحق



   (پهپادها) دور از پذير هدايت پرنده وسايل مقررات -9060 نامه شيوه

 00 فروردين  47از  33صفحه  01ويرايش 

 

شناسنامه،  ،يكارت مل ري)تصويشركت بهمراه مدارك و يشنهاديعامل پ ريمد يخود را با معرف درخواست - 2

 ميسازمان تسل رخانهي( به دبانيآقا ي)براتيمعاف اي يعموم فهيخدمت وظ انيو كارت پا يليمدرك تحص نيآخر

 داشته باشد( رانيدر ا ياقامتگاه قانون يستيبا يعامل م ري.)مددينما

مرحله  ني. )اديباشد را در آن درج نما يكه مرتبط با حوزه پهپاد تيو موضوع فعال هيشركت را ته اساسنامه -3

 ياشخاص حقوق يرا انجام خواهند داد( برا يشركت حقوق ليتشك هيباشد كه مراحل اول يم يقياشخاص حق يبرا

 شده است ديدر آن ق يپهپاد تيمربوطه كه موضوع فعال يصورتجلسه ها

 هاي تهران از قرارگاه ثاراهلل(اخذ نظريه شوراي تامين استان) استان -4

 اخذ نظريه از مراجع ذيصالح مربوطه -5

در صورت عدم تاييد متقاضي توسط مراجع نظارتي و همچنين شوراي تامين استان، سازمان هيچگونه مداركي  

 در خصوص ادامه فرايند ذيل دريافت نمي نمايد .از متقاضي 

 ارائه مستندات الزم توسط متقاضي 

 ارائه مختصات زمين  -

 بهره برداري شركت از زمين حق ارائه مستندات الزم در خصوص -

 ارائه نظامنامه عملياتي  -

  معرفي مدير منطقه پروازي -

 معرفي مدير حراست  -

 واريز تعرفه هاي مربوطه -

 منطقه پروازالزامات  

 مترمربع باشد 2500زمين مد نظر حداقل  -

 محل به گونه اي محصور باشد كه از ورود افراد متفرقه جلوگيري بعمل آيد -

 متر ارتفاع وجود نداشته باشد 20مانعي با بيشتر از  متري محل 1000در شعاع  -

 نظام نامه  

هيزات، دستورالعمل هاي عملياتي مربوط، ساختار سندي شامل اطالعات مرتبط با موقعيت مكاني، تسهيالت، خدمات، تج

 كه به تصويب سازمان مي رسد.(LOP) ايپرواز منطقه تدوين و تنظيمسازماني و مديريت منطقه پرواز از جمله نحوه 

 نفرات 



   (پهپادها) دور از پذير هدايت پرنده وسايل مقررات -9060 نامه شيوه

 00 فروردين  47از  34صفحه  01ويرايش 

 

 مدير عامل كه مي بايستي شرايط زير دارا باشند -1

 تابعيت ايراني -

 سال 22حداقل سن  -

 مالي و قدرت اجرايي جهت انجام تعهداتدارا بودن قدرت تخصيص امور  -

 تاييديه حراست سازمان -

مركز بايد فردي را به عنوان مسئول حراست)تحت مسئوليت مدير پاسخگو( و با مسئوليت اطمينان از انجام  -2

فعاليت هاي مركز با رعايت موازين امنيتي به سازمان معرفي نمايد. اين فرد بايد داري تاييديه حراست 

 سازمان باشد.

 مركز بايد فردي را بعنوان مديرمنطقه پروازي معرفي نمايد -

 اختيارات مركز 

 مركزي كه برابر اين بخش به تاييد مي رسد مي تواند.

 انجام عمليات هاي پهپادي در آن منطقه پروازي)پرواز تفريحي و تمريني، تست و...( -

 آموزش از سازمان دريافت نموده اند در اختيار قراردادن منطقه پروازي به شركتهاي كه مجوز -

 مركز تغييرات 

براي اينكه مركز، به سازمان اطمينان دهد كه داراي تطابق با الزامات اين شيوه نامه است بايد قبل از اعمال تغييرات 

 زير، مراتب را به سازمان اطالع دهد.

 نام مركز -

 محل مركز -

 اضافه نمودن محل فعاليت  -

 مدير پاسخگو -

 عمليات، فني و حراستمسئول  -

 هرگونه تغيير در دامنه كاري از جمله كم يا زياد نمودن تعدد پهپادها -

 در مواردي كه پيش بيني تغيير آن ميسر نباشد. تغييرات بايد در اسرع وقت به سازمان اطالع داده شود. -



   (پهپادها) دور از پذير هدايت پرنده وسايل مقررات -9060 نامه شيوه

 00 فروردين  47از  35صفحه  01ويرايش 

 

 گزارش اتفاقات 

حادثه و يا اتفاقي كه ايمني پرواز را به خطر اندازد وسيله پرنده بروز سانحه،  در صورتيكه در حين عمليات پرواز

 منعكس نمايد. uas.cao.irاز طريق سسامانه پهپاد  ساعت بايستي موضوع را به سازمان 48رخ دهد. مركز ظرف 

 استمرار اعتبار گواهينامه بهره برداري 

رد زير معتبر باقي مي سال صادر مي گردد. اين مجوز به شرط رعايت موا 3مجوز مركز با اعتبار حداكثر  -

 مجوز تعليق و يا باطل نشده باشد ماند

سازمان دسترسي به مركز داشته باشد به گونه اي كه با اعالم سازمان مركز امكان بازرسي و يا مميزي را  -

فراهم نمايد. در صورتيكه پس از دوبار اعالم كتبي، مركز اجازه بارسي و يا مميزي را به سازمان ندهد 

 باطل مي گرددمجوز 

مركز مي بايستي حداكثر يكماه قبل از انقضاء مدت زمان مجوز مكاتبات الزم را با سازمان در جهت  تمديد مجوز انجام دهد 

 در غير اينصورت سازمان مسئوليتي در قبال مركز نخواهد داشت.

 افرم ه -5

− FR9060-01 
− FR9060-02 
− FR9060-03 

 



   (پهپادها) دور از پذير هدايت پرنده وسايل مقررات -9060 نامه شيوه

 00 فروردين  47از  36صفحه  01ويرايش 

 

 
 نمونه تابلو منطقه پهپاد ممنوع -1 شكل

 

 

 



   (پهپادها) دور از پذير هدايت پرنده وسايل مقررات -9060 نامه شيوه

 00 فروردين  47از  37صفحه  01ويرايش 

 

 FR9060-01فرم -1پيوست 

 



   (پهپادها) دور از پذير هدايت پرنده وسايل مقررات -9060 نامه شيوه

 00 فروردين  47از  38صفحه  01ويرايش 

 

 



   (پهپادها) دور از پذير هدايت پرنده وسايل مقررات -9060 نامه شيوه

 00 فروردين  47از  39صفحه  01ويرايش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   (پهپادها) دور از پذير هدايت پرنده وسايل مقررات -9060 نامه شيوه

 00 فروردين  47از  40صفحه  01ويرايش 

 

 FR9060-02-2پيوست 

 



   (پهپادها) دور از پذير هدايت پرنده وسايل مقررات -9060 نامه شيوه

 00 فروردين  47از  41صفحه  01ويرايش 

 

 



   (پهپادها) دور از پذير هدايت پرنده وسايل مقررات -9060 نامه شيوه

 00 فروردين  47از  42صفحه  01ويرايش 

 

 



   (پهپادها) دور از پذير هدايت پرنده وسايل مقررات -9060 نامه شيوه

 00 فروردين  47از  43صفحه  01ويرايش 

 

 FR6090-03-3پيوست

 



   (پهپادها) دور از پذير هدايت پرنده وسايل مقررات -9060 نامه شيوه

 00 فروردين  47از  44صفحه  01ويرايش 

 



   (پهپادها) دور از پذير هدايت پرنده وسايل مقررات -9060 نامه شيوه

 00 فروردين  47از  45صفحه  01ويرايش 

 



   (پهپادها) دور از پذير هدايت پرنده وسايل مقررات -9060 نامه شيوه

 00 فروردين  47از  46صفحه  01ويرايش 

 



   (پهپادها) دور از پذير هدايت پرنده وسايل مقررات -9060 نامه شيوه

 00 فروردين  47از  47صفحه  01ويرايش 

 

 


