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 كليات -1

( و آيين نامه مديريت و ساماندهي وسايل 1328قانون هواپيمايي كشوري )مصوب تير ماه  5مطابق با قانون اصالح ماده 

شوراي امنيت كشور  52هيأت محترم وزيران، و دستورالعمل شماره  24/05/1386پرنده فوق سبك غيرنظامي مصوب 

و به منظور ر اجرايي آيين نامه مذكو نامهشيوهبعنوان  سنداين  )ساماندهي چگونگي بكارگيري پهپادها با كاربرد غيرنظامي(

 حوزه رد پرنده وسايل از نوع اين پرواز عملياتو مجوزهاي الزم و پهباد كاربران و برداران بهره كليه فعاليت بر نظارت

 .باشد مي غيرنظامي

 هدف -1-1

 زير وسعهت و پرنده وسايل از نوع اين ايمن پرواز عمليات وپهباد  پذيرش جهت يكپارچگي ايجادهدف از تدوين اين سند، 

  .باشد مي كشور در پرنده وسايل نوع اين ساخت و طراحي جهت ساختها

 :( تهيه شده استUASشيوه نامه در جهت تحقق اهداف ذيل و نظارت عاليه بر عمليات پهپادها با كاربرد غيرنظامي )اين 

 غيرنظامي.پهپادها با كاربرد  پروازي فعاليت بر نظارت 

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

 كشور فضاي در پروازها كليه ايمني ارتقاء 

 يتي.احتمالي و ايجاد مخاطرات امن سوانح بروز از پيشگيري منظور به پهپادهاي غيرنظامي پرواز عمليات ساماندهي 

 كشور. غيرنظامي درپهپادهاي  اطالعاتي بانك ايجاد 

 حدود -1-2

 :باشد مي ذيل موارد در پهپادها فعاليت خصوص در نامهشيوه اين كاربرد دامنه

 عمومي 

 آموزشي 

 سرگرمي و تفريحي 

 خدماتي 
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 دريايي و زميني مرور و عبور پايش  -1-2-2-1

 آتش سوزي مقابله با  -1-2-2-2

 رساني امداد و نجات تجسس،  -1-2-2-3

 (هوا و آب) جوي شرايط پايش  -1-2-2-4

 ... ( و طوفان سوزي، آتش سيل، زلزله،)  طبيعي بالياي با مرتبط اقدامات پايش  -1-2-2-5

 زيست محيط از حفاظت  -1-2-2-6

 كشاورزي خدمات  -1-2-2-7

 معدن اكتشاف و شناسي زمين  -1-2-2-8

  برداري نقشه و عكسبرداري فيلمبرداري،  -1-2-2-9

 گاز و برق و آب خطوط پايش  -1-2-2-10

 تحقيقاتي و علمي  -1-2-2-11

 پست و بار حمل  -1-2-2-12

 سازمان تاييد مورد ورزشي تفريحي،گردشگري، خدمات ديگر  -1-2-2-13

 تحقيقاتي 

 مسئوليت اجرا -1-3

 مسئوليت اجراي اين دستورالعمل بر عهده دفتر نظارت بر عمليات هوانوردي مي باشد.

 انتشار، كنترل و توزيع سند -1-4

 و قوانين سامانه" طريق از و بوده كيفيت تضمين و عملكرد ارزيابي دفتر برعهده نامهشيوه اين  توزيع و انتشار كنترل،

 .گيردمي قرار سازمان كاربران درون  اختيار در شده بنديطبقه صورتبه سازمان سايت در موجود "مقررات
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 تعاريف -1-5

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

 در اين دستورالعمل اصطالحات ذيل در معاني تعريف شده به كار مي روند: :2ماده 

 ايران اسالمي جمهوري كشوري هواپيمايي سازمان: سازمان

 ايران هوايي ناوبري و فرودگاهها شركت : شركت

 )كالس(بندي ستهد. گردد مي كنترل دور خلبان ايستگاه يك از كه دور راه از كنترل پرنده وسيله يك : پهپاد غيرنظامي

 .باشد مييك پيوست  مطابق برخاست وزن حداكثر اساس بر پهپادها

 .گردد يم انجام درآمد كسب قصد موجب آن استفاده از پهپادهاي غيرنظامي باعملياتي است كه به  :تجاري عمليات

 مسئوليت و دهش انتخاب بردار بهره توسط كه دوري راه از كنترل پرنده خلبان/اپراتور وسيله :خلبان/ اپراتور پهپاد

 . دارد عهده بر را با پهپاد ايمن پرواز انجام و فرماندهي

 بخشي يا درخواستي پرواز با متناسب و شده ارائه ATS (Air Traffic Services) واحد به كه اطالعاتي : پرواز طرح

 .باشد پرواز پهپاد مي يك از

 روازپ مجاز است تحت ضوابط اين دستورالعمل پهپاد يك كه است دريا يا زمين سطح از ارتفاع حداكثر : پرواز سقف

 .نمايد

 .آيد در پرواز به خلبان كنترل تحت مجاز است پهپاد  يك كه است اي فاصله حداكثر : عمل شعاع

 روازيپ فعاليت براي محدود و مشخص پروازي ارتفاع و عمل شعاع با مناطقي :مناطق تفريحي و ورزشهاي هوايي

 تجاري كه به تاييد دفتر نظارت بر عمليات هوانوردي مي رسد. غير مقاصد با پهپادها

( AIP) كشور هوانوردي اطالعات كتاب در مناطق اين مشخصات كه است مناطقي : محدوده و ممنوعه پرواز مناطق

است و پرواز در آنها كامال ممنوع بوده و يا تحت شرايط خاصي و با هماهنگي با واحدهاي پدافندي و مراقبت  شده درج

 پرواز امكانپذير است. 

 كنترل پرنده لهوسي مالكيت كشور، و بر اساس اسناد،جاري  مقررات و قوانين اساس بر كه حقوقي يا حقيقي شخصي :مالك

 .دارد اختيار در را دور راه از

 شخصيت حقيقي و يا حقوقي كه با استفاده از پهپاد به ارايه خدمات مي پردازد. بردار:بهره
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 اختصارات: -1-6

ATC: Air Traffic Control 

CAD: Civil Aviation Directive 

UAS: Unmanned Aircraft System  

 الزامات عملياتي -2

 مقررات كلي -2-1

، پهپاد و مشخصات مالـك آن مي بايست در سامانه جامع مديريت 1مطابق با الزامات جدول پيوست شماره  

)در  3پهبادهاي سازمان هواپينايي كشوري )در حال تهيه( ثبت شود. راهنماي ثبت در اين سامانه در پيوست شماره 

 حال تهيه( گنجانده شده است.

پروازهاي غير تفريحي مي بايست براي آغاز عمليات پروازي مجوز شوراي تامين استان, فرودگاه منطقه عمليات  

 را دريافت نمايند.

 ارايه طرح پرواز به واحدهاي مراقبت پرواز منطقه قبل از پرواز الزامي مي باشد. 

اصي جهت ورزش هوايي را دارند گرم كه قصد پرواز در فضاهاي تعريف شده اختص 250تبصره: پهپادهاي زير  

 الزامي به ارائه طرح پرواز ندارند. 

 تبصره : فضاهاي مذكور مي بايست تاييديه سازمان از نظر ايمني و امنيتي را داشته باشند. 

تبصره: در شرايط خاصي كه نياز به استفاده از پهپاد در نزديكي فرودگاه يا در محوطه فرودگاه مي باشد اين امر  

كسب مجوزهاي ايمني و امنيتي از سازمان و هماهنگي با معاون عمليات هوانوردي فرودگاه مربوطه و واحد  صرفا با

 مراقبت پرواز و با ارايه طرح پرواز امكانپذير مي باشد.

متر عمليات انجام دهند مي بايست مجوزهاي الزم را از  100پروازهاي تجاري كه تمايل دارند با ارتفاع بيش از  

 دريافت و پس از ارايه طرح پرواز و هماهنگي با نزديكترين واحد مراقبت پرواز به  انجام عمليات بپردازند.سازمان 

خلبان و كاربر پهپاد جهت انجام پروازهاي تجاري و تحقيقاتي مي بايست آموزش ها و گواهينامه هاي الزم را از  

 سازمان اخذ نموده باشد.
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 تجاري با مراجعه كاربر به نزديكترين واحد مراقبت پرواز امكان پذير مي باشد.ارايه طرح پرواز توسط خلبان پهپاد  

 AIMاپراتور و يا خلبان پهپاد در زمان ارايه طرح پرواز ملزم به مطالعه اطالعات هوانوردي ارايه شده در سايت  

 مي باشد و مي بايست هرگونه محدوديت هاي اعالم شده در سايت مذكور را رعايت نمايد.

يه پروازها مي بايست با احتياط انجام شود بطوري كه به هواپيماها، افراد، پرندگان، حيوانات و اموال شخصي و كل 

 اموال عمومي صدمه نرساند و در كل موجب تعرض به حريم خصوصي افراد نگردد.

وصي و عدم گرم مشروط به عدم تعرض به حريم خص 250استفاده از پهپادها و ريز پرنده هاي با وزن حداكثر  

 متر از سطح زمين نيازي به كسب مجوز از سازمان و ارايه طرح پرواز ندارد. 30حمل دوربين در ارتفاع حداكثر 

 توانند براي مقاصد تفريحي مورد استفاده قرار گيرند.گرم مي900پهپادهاي با حداكثر وزن  

ور اتوماتيك رت از دست دادن كنترل بطكليه پهپادهاي تجاري مي بايست يك سيستم ايمني داشته باشند كه در صو 

 هدايت پهپاد را بدست گيرد و يا بدون مخاطره پهپاد را فرود آورد.

 بهره بردار پهپاد مي بايست مسئوليت هرگونه صدمه ناشي از عمليات را به اموال خصوصي و عمومي را بعهده بگيرد. 

 غيرنظامي را به سازمان اطالع دهد.بهره بردار پهپاد مي بايست در اسرع وقت گم شدن پهپاد  

گزارش سانحه و گزارش فرود اضطراري مي بايست در اسرع وقت به سازمان و واحد مراقبت پرواز مربوطه ارسال  

 گردد.

پهپادهاي غير نظامي مورد استفاده در امور تجاري و خدماتي و همچنين پهپادهاي تحقيقاتي مي بايست داراي بيمه  

 د.نامه شخص ثالث باشن

خلبان/اپراتور پهپاد مي بايست شروع، پايان، منطقه انجام عمليات، ارتفاع و شعاع عملياتي پرواز پهپاد را به واحد  

 مراقبت پروازي كه طرح پرواز خود را به آن واحد ارايه نموده است، اطالع دهد.

الوه بر رعايت قوانين و مقررات چنانچه فرد يا افراد بهره بردار قصد انجام عمليات در شب را دارند مي بايست ع 

 مربوطه پهپاد را مجهز به چراغ هاي استاندارد نمايند.
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 الزامات عمليات پرواز پهپادها -2-2

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

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

متر را ندارند مگر با اخذ مجوزهاي الزم از سازمان يا واحد مراقبت پرواز  30پهپادها اجازه پرواز باالتر از ارتفاع  

 نزديكترين فرودگاه.

 د.از مناطق فرودگاهي پرواز نماين ناتيكال مايل 5پهپادهاي غيرنظامي نبايستي نزديكتر از  

 از ديوار فرودگاهها منوط به اخذ تاييديه از مديريت فرودگاه مي باشد. 5NMرواز پهپاد در محدوده پ 

است  كشور الزم مختلفقبل از در نظر گرفتن مجموعه مناطق فعاليت تفريحي با پهپادها، در شهرها و مناطق  

 هماهنگي هاي الزم با سازمان و شركت انجام گردد. 

 ز پهپاد از ساير وسايل پرنده بر عهده خلبان/اپراتور پهپاد مي باشد.مسئوليت جدايي پروا 

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

پرواز وسايل پرنده كنترل از راه دور تحقيقاتي كه در دانشگاهها، آموزشگاهها و موسسات و مراكزآموزشي طراحي  

اخته مي شوند بايستي در مجموعه مناطق اختصاص داده شده براي پروازهاي تحقيقاتي و پژوهشي صورت و س

 گيرد.

ممنوع بوده و در ساير مناطق  "( مطلقاProhibitedپرواز پهپادهاي غيرنظامي بر فراز مناطق ممنوعه ) 

(Restricted ،Caution ،Danger با هماهنگي واحدهاي مراقبت پرواز مربوطه ).امكان پذير خواهد بود 

در شرايط اضطراري مي باشند  NM 5سازمانها و بهره برداراني كه متقاضي عمليات تجاري با پهپاد در محدوده  

الزم است قبل از انجام عمليات، هماهنگي هاي الزم را با نماينده سازمان مديريت بحران مربوطه در وقوع شرايط 

براي مدت معيني و براي مقاصد معيني كه توسط متقاضي درخواست شده اضطراري به عمل آورند. مجوز مربوطه 

 صادر مي گردد.

در فرودگاه هايي كه رابط قرارگاه پدافند هوايي خاتم االنبياء آجا مستقر مي باشد بايستي طرح پرواز پهپاد غيرنظامي  

قي كه ردد. در فرودگاه ها يا مناطاز طريق مراقبت پرواز فرودگاه مربوطه به شبكه يكپارچه پدافند هوايي ارائه گ
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رابط پدافند هوايي مستقر نمي باشد با نوشتن توافقنامه اي بين بهره بردار، پدافند هوايي منطقه و مديريت فرودگاه، 

 در محل مورد توافق، پرواز انجام و اطالع رساني صورت پذيرد.

 محدوديت هاي پروازي با پهپادها -2-3

ممنوع مي باشد مگر اينكه مجوزهاي الزم از فرودگاه مذكور اخذ شده و  انجام عمليات در داخل فرودگاه 

هماهنگي قبلي با معاون عمليات هوانوردي فرودگاه و واحد مراقبت پرواز صورت پذيرفته باشد و انجام عمليات 

 تحت شرايط تعيين شده صورت گيرد.

 ممنوع مي باشد. ARPنقطه مرجع ناتيكال مايل  5انجام عمليات در محدوده فاينال فرودگاهها و شعاع  

 متري ممنوع مي باشد. 500انجام عمليات در محدوده حريم مراكز حساس, مهم و حياتي تعريف شده تا شعاع  

آسايشگاه ها, مساجد, زيارتگاه ها  متر بيمارستانها, مدارس, اماكن آموزشي, 100انجام عمليات در فاصله كمتر از  

 و محل هاي تجمع افراد و .... ممنوع مي باشد، مگر با مجوز از مديريت مراكز ياد شده.

متري آثار و محوطه هاي باستاني ممنوع مي باشد، مگر با مجوز مديران مراكز  150انجام عمليات در فاصله كمتر از  

 مربوطه.

متر از اماكن عكس برداري ممنوع مانند پادگانها, سدها, سفارتخانه ها,  300انجام عمليات در فاصله كمتر از  

 خطوط انتقال گاز و نفت و مراكز امنيتي و انتظامي ممنوع مي باشد.

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

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

 BTSمتري ايستگاههاي راديويي )كابل هاي فشار قوي, دكل هاي بيسيم,  300انجام عمليات در فاصله كمتر از  

 و ايستگاههاي راداري و ... ممنوع مي باشد.

( 1)مطابق پيوست NO DRONE ZONEدر محل هايي كه تابلو  هاي مختلف پهبادبراي كالس انجام عمليات 

 باشد.شده است ممنوع مي نصب
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 لزامات تجهيزات و متعلقات جانبي پهپادهاي غيرنظاميا -3

يك وسيله پرنده كنترل از راه دور مي تواند توسط يك يا چند ايستگاه زميني در طول پرواز كنترل شود. در يك  

 شته باشد.لحظه خاص تنها يك ايستگاه بايستي كنترل وسيله پرنده كنترل از راه دور را بر عهده دا

سيستمهاي خاتمه پرواز بايستي طوري طراحي شوند كه امكان صدمه يا خسارت به افراد، اموال يا ديگر وسايل  

 زمين يا در هوا را نداشته باشد. پرنده بر روي 

فركانس مخابراتي وسيله پرنده و تجهيزات زميني مي بايست در محدوده ي فركانس هاي مجاز اعالم شده از  

ظيم مقررات راديويي باشد و در صورت نياز به بهره برداري از باند فركانسي غير تجاري مي بايست بهره سازمان تن

 بردار تأييديه آن را از سازمان مذكور اخذ نمايد.

 براي كاربردهاي غير از تفريحي، سرگرمي موارد ذيل الزامي مي باشد : 

 ثبت اطالعات پرواز دفترچه 

 (Flight Data Recorderضبط داده هاي پرواز ) 

 سامانه رديابي آنالين روي پهپاد. 

 مقرراتساير  -4

با قابليت كنترل ماهواره اي و عمليات عكس برداري مي بايست با رعايت قوانين و دستورالعمل هاي پهپاد فعاليت  

 مربوطه و تاييد شوراي تامين استان صورت پذيرد.

مفقود و يا سرقت شوند بايد در اسرع وقت مراتب توسط موضوع اين سند در صورتي كه دچار سانحه، پهپادهاي  

مالك و يا بهره بردار به مقامات انتظامي و امنيتي و دستگاههايي كه مجوز فعاليت از آنها دريافت نموده اند و 

 همچنين سازمان اطالع رساني نمايند.

اد و مفقودي پهپاد بعهده مالك پهپ كليه مسئوليت ها و عواقب امنيتي و ايمني ناشي از عدم اطالع رساني سانحه و 

 دارنده مجوز فعاليت مي باشد.

 هدايت، كنترل و نگهداري پهپاد و رعايت ضوابط و مقررات بعهده مالك پهپاد مي باشد.مسئوليت  
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حقيقي و حقوقي مكلفند تمامي ضوابط و مقررات جاري كشور و همچنين اسناد و دستورالعمل ها و اشخاص  

 از سوي سازمان در خصوص بهره برداري از پهپاد را رعايت و دقيق اجرا نمايند. بخش نامه هاي صادره

پهپاد كه خارج از چارچوب مجوز صادره و مغاير با مقررات جاري كشور و دستورالعمل ها و  گونه فعاليتهر 

ه موجودات زندبخشنامه هاي سازمان  باشد و منجر به ايجاد خطر و خسارت براي مراكز امنيتي و حفاظت شده و 

 اعم از انسانها و حيوانات زنده و اموال منقول و غيرمنقول گردد، ممنوع مي باشد.

ساختمانها و فرودگاهها و جايگاههاي سوخت و آثار باستاني و اماكن عمومي و مراكز حساس و ساير محلهايي  

مي شود مي بايست با نصب  كه انجام عمليات در داخل آنها و يا در مجاورت آنها مخاطره آميز تشخيص داده

 ( مشخص نمايند.NO DRONE ZONEتابلوهاي ويژه )
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 خالصه مقررات عمليات وسايل پرنده بدون سرنشين -1پيوست 

 کالس پهباد
حداکثر وزن مجاز 

 پروازبرای 
 حداکثر سقف پرواز عملیات فاصله از افراد

الزامات و صالحیت 

 پهباد
 ثبت پهباد رئوس الزامات فنی سن خلبان پهباد

 قابلیت ردیابی،

قابلیت تعیین 

 محدودیت جغرافیایی

C0  گرم 250كمتر از 

مجاز براي پرواز از باالي سر افراد 

 غير درگير در عمليات پرواز پهباد 

 توده جمعيت() به غير از 

 متر 30كمتر از 
مطالعه راهنماي كاربري 

 پهباد
 بدون محدوديت

 نيازي نيست

 الزامي نيست الزامي نيست
 مقرات ايمني اسباب بازي

 بدون لبه برنده

 دستورالعمل هشدارها

C1 
 گرم 250بيش از 

 گرم 900كمتر از 

متر باالتر   30متر از سطح زمين يا  100كمتر از 

موانع/ ابينه در صورت تقاضاي صاحب مانع/ از 

 بنا

راهنماي كاربري پهباد + 

 آموزش و آزمون 

سال يا افراد كوچكتر  14

با نظارت فرد صاحب 

 14صالحيت باالتر از 

 سال

 حداكثر انرژي جنبشي

 بدون لبه برنده

 قابليت انتخاب سقف پرواز

 دستورالعمل هشدارها

فقط براي 

 بهره بردار

 5ين باالي اگر حامل دورب

مگاپيكسل باشند در 

صورت الزام ناحيه 

 عمليات

C2 

 گرم 900بيش از 

 كيلوگرم 4كمتر از 

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 باالتر   30سطح زمين يا متر از  100كمتر از 

از موانع/ ابينه در صورت تقاضاي صاحب مانع/ 

 بنا

راهنماي كاربري پهباد + 

گواهينامه صالحيت 

)صالحيت نظري آزموده 

شده در مراكز صاحب 

 صالحيت(

سال يا افراد كوچكتر  18

با نظارت فرد صاحب 

 18صالحيت باالتر از 

 سال

 استقامت مكانيكي

 از گم شدنسامانه جلوگيري 

 قابيلت انتخاب سقف پرواز

 دستورالعمل هشدارها

بهره بردار و 

 پهباد
 الزامي است

C3 

 كيلوگرم 4بيش از 

 كيلوگرم 25كمتر از 

اي كه مجاز براي پرواز در ناحيه

منطقاً انتظار نمي رود خطري براي 

باالتر متر   30متر از سطح زمين يا  100كمتر از  افراد غير درگير ايجاد كند.

از موانع/ ابينه در صورت تقاضاي صاحب مانع/ 

 بنا

راهنماي كاربري پهباد + 

گواهينامه صالحيت 

)صالحيت نظري آزموده 

شده در مراكز صاحب 

 صالحيت(

 سال  18

 سامانه جلوگيري از گم شدن

 قابيلت انتخاب سقف پرواز

 دستورالعمل هشدارها

بهره بردار و 

 پهباد

 الزامي است

C4 

بر قسمت بااليي، حفظ عالوه 

متراكم   فاصله ايمن از مرز مناطق

از جمعيت شهر، مراكز حساس 

نظامي و امنيتي و فرودگاه ها الزامي 

 است

 راهنماي عمليات

 دستورالعمل هشدارها
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	2-2-5- قبل از در نظر گرفتن مجموعه مناطق فعاليت تفريحي با پهپادها، در شهرها و مناطق مختلف كشور لازم است هماهنگي هاي لازم با سازمان و شركت انجام گردد.
	2-2-6- مسئوليت جدايي پرواز پهپاد از ساير وسايل پرنده بر عهده خلبان/اپراتور پهپاد مي باشد.
	2-2-7- پرواز پهپاد در اطراف افراد و جمعيت مستلزم رعايت مفاد مندرج در جدول پیوست شماره 1 است.
	2-2-8- پرواز وسايل پرنده كنترل از راه دور تحقيقاتي كه در دانشگاهها، آموزشگاهها و موسسات و مراكزآموزشي طراحي و ساخته مي شوند بايستي در مجموعه مناطق اختصاص داده شده براي پروازهاي تحقيقاتي و پژوهشي صورت گيرد.
	2-2-9- پرواز پهپادهاي غيرنظامي بر فراز مناطق ممنوعه (Prohibited) مطلقا" ممنوع بوده و در ساير مناطق (Restricted، Caution، Danger) با هماهنگی واحدهاي مراقبت پرواز مربوطه امكان پذير خواهد بود.
	2-2-10- سازمانها و بهره برداراني كه متقاضي عمليات تجاري با پهپاد در محدوده 5 NM در شرايط اضطراري مي باشند لازم است قبل از انجام عمليات، هماهنگي هاي لازم را با نماينده سازمان مديريت بحران مربوطه در وقوع شرايط اضطراري به عمل آورند. مجوز مربوطه براي مدت ...
	2-2-11- در فرودگاه هايي كه رابط قرارگاه پدافند هوايي خاتم الانبياء آجا مستقر مي باشد بايستي طرح پرواز پهپاد غيرنظامي از طريق مراقبت پرواز فرودگاه مربوطه به شبكه يكپارچه پدافند هوايي ارائه گردد. در فرودگاه ها يا مناطقي كه رابط پدافند هوايي مستقر نمي با...

	2-3- محدودیت های پروازی با پهپادها
	2-3-1- انجام عملیات در داخل فرودگاه ممنوع می باشد مگر اینکه مجوزهای لازم از فرودگاه مذكور اخذ شده و هماهنگی قبلی با معاون عملیات هوانوردی فرودگاه و واحد مراقبت پرواز صورت پذیرفته باشد و انجام عملیات تحت شرایط تعیین شده صورت گيرد.
	2-3-2- انجام عملیات در محدوده فاینال فرودگاهها و شعاع 5 ناتيكال مايل نقطه مرجع ARP ممنوع می باشد.
	2-3-3- انجام عملیات در محدوده حریم مراکز حساس, مهم و حیاتی تعریف شده تا شعاع 500 متری ممنوع می باشد.
	2-3-4- انجام عملیات در فاصله کمتر از 100 متر بیمارستانها, مدارس, اماکن آموزشی, آسایشگاه ها, مساجد, زیارتگاه ها و محل های تجمع افراد و .... ممنوع می باشد، مگر با مجوز از مديريت مراكز ياد شده.
	2-3-5- انجام عملیات در فاصله کمتر از 150 متری آثار و محوطه های باستانی ممنوع می باشد، مگر با مجوز مديران مراكز مربوطه.
	2-3-6- انجام عملیات در فاصله کمتر از 300 متر از اماکن عکس برداری ممنوع مانند پادگانها, سدها, سفارتخانه ها, خطوط انتقال گاز و نفت و مراکز امنیتی و انتظامی ممنوع می باشد.
	2-3-7- انجام عملیات در اطراف نوار مرزی کشور و سایتهای پدافندی و مناطق نظامي ممنوع می باشد.
	2-3-8- انجام عملیات در فاصله کمتر از 100 متر از جایگاههای سوخت و اماکن قابل اشتعال ممنوع می باشد.
	2-3-9- انجام عملیات در فاصله کمتر از 300 متری ایستگاههای رادیویی (کابل های فشار قوی, دکل های بیسیم, BTS و ایستگاههای راداری و ... ممنوع می باشد.
	2-3-10- انجام عملیات براي كلاسهاي مختلف پهباد در محل هایی که تابلو NO DRONE ZONE(مطابق پيوست 1) نصب شده است ممنوع میباشد.


	3- الزامات تجهيزات و متعلقات جانبي پهپادهاي غيرنظامي
	3-1-1- يك وسيله پرنده كنترل از راه دور مي تواند توسط يك يا چند ايستگاه زميني در طول پرواز كنترل شود. در يك لحظه خاص تنها يك ايستگاه بايستي كنترل وسيله پرنده كنترل از راه دور را بر عهده داشته باشد.
	3-1-2- سيستمهاي خاتمه پرواز بايستي طوري طراحي شوند كه امكان صدمه يا خسارت به افراد، اموال يا ديگر وسايل پرنده بر روي زمين يا در هوا را نداشته باشد.
	3-1-3- فرکانس مخابراتی وسیله پرنده و تجهیزات زمینی می بایست در محدوده ی فرکانس های مجاز اعلام شده از سازمان تنظیم مقررات رادیویی باشد و در صورت نیاز به بهره برداری از باند فرکانسی غیر تجاری می بایست بهره بردار تأییدیه آن را از سازمان مذکور اخذ نماید.
	3-1-4- برای کاربردهاي غير از تفريحي، سرگرمي موارد ذیل الزامی می باشد :
	3-1-5- دفترچه ثبت اطلاعات پرواز
	3-1-6- ضبط داده های پرواز (Flight Data Recorder)
	3-1-7- سامانه ردیابی آنلاین روی پهپاد.

	4- ساير مقررات
	4-1-1- فعاليت پهپاد با قابليت كنترل ماهواره اي و عمليات عكس برداري مي بايست با رعايت قوانين و دستورالعمل هاي مربوطه و تاييد شوراي تامين استان صورت پذيرد.
	4-1-2- پهپادهاي موضوع اين سند در صورتي كه دچار سانحه، مفقود و يا سرقت شوند بايد در اسرع وقت مراتب توسط مالك و يا بهره بردار به مقامات انتظامي و امنيتي و دستگاههايي كه مجوز فعاليت از آنها دريافت نموده اند و همچنين سازمان اطلاع رساني نمايند.
	4-1-3- كليه مسئوليت ها و عواقب امنيتي و ايمني ناشي از عدم اطلاع رساني سانحه و مفقودي پهپاد بعهده مالك پهپاد و دارنده مجوز فعاليت مي باشد.
	4-1-4- مسئوليت هدايت، كنترل و نگهداري پهپاد و رعايت ضوابط و مقررات بعهده مالك پهپاد مي باشد.
	4-1-5- اشخاص حقيقي و حقوقي مكلفند تمامي ضوابط و مقررات جاري كشور و همچنين اسناد و دستورالعمل ها و بخش نامه هاي صادره از سوي سازمان در خصوص بهره برداري از پهپاد را رعايت و دقيق اجرا نمايند.
	4-1-6- هرگونه فعاليت پهپاد كه خارج از چارچوب مجوز صادره و مغایر با مقررات جاري كشور و دستورالعمل ها و بخشنامه هاي سازمان  باشد و منجر به ايجاد خطر و خسارت براي مراكز امنيتي و حفاظت شده و موجودات زنده اعم از انسانها و حيوانات زنده و اموال منقول و غيرمن...
	4-1-7- ساختمانها و فرودگاهها و جایگاههای سوخت و آثار باستانی و اماکن عمومی و مراکز حساس و سایر محلهایی که انجام عملیات در داخل آنها و یا در مجاورت آنها مخاطره آمیز تشخیص داده می شود می بایست با نصب تابلوهای ویژه (NO DRONE ZONE) مشخص نمایند.
	پيوست 1- خلاصه مقررات عملیات وسایل پرنده بدون سرنشین


