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 كليات و اسناد باالدستي -1

هاي هدايت پذير از دور )پهپادها ( و مالحظات نظارتي مربوطه، يك موضوع رو به توسعه براي عموم امروزه استفاده از پرنده

 ائه دهندگان برخي خدمات و مراجع نظارتي و حاكميتي در كشور هستند.مردم و ار

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

 وضوعات، باعثغيره است، تعيين الزامات حاكم بر پهپاد به صورت مجزا و جداگانه توسط هر يك از مراجع متولي م

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

سازمان هواپيمايي كشوري به عنوان مرجعي كه الزامات را به صورت يكپارچه منتشر و در دسترس عموم قرار مي دهد، 

ه بخش قابل توجهي از اين الزامات توسط مراجعي به غير از سازمان هواپيمايي كشوري انتخاب شده است. بديهي است ك

 است.رساني به عموم در اختيار سازمان هواپيمايي كشوري قرار گرفتهتعيين شده و جهت اطالع

اندهي وسايل پرنده ( و آيين نامه مديريت و سام1328قانون هواپيمايي كشوري )مصوب تير ماه  5مطابق با قانون اصالح ماده 

مورخه  19046و  52هيأت محترم وزيران و دستورالعمل شماره  24/05/1386فوق سبك غيرنظامي مصوب 

نامه شوراي امنيت كشور )ساماندهي چگونگي بكارگيري پهپادها با كاربرد غيرنظامي(، اين سند به عنوان شيوه25/04/1399

رواز اين نوع از وعمليات پ مالكين پهپادكاربران و ،فعاليت كليه بهره برداران نظارت برو به منظور اجرايي آيين نامه مذكور 

 وسايل پرنده در حوزه غيرنظامي تدوين گرديده است.

 هدف -1-1

هدف از تدوين اين سند، ايجاد يكپارچگي جهت پذيرش پهپاد و عمليات پرواز ايمن اين نوع از وسايل پرنده  -1-1-1

 باشد. در كشور مي

رات برداران بتوانند به آسودگي و با رعايت مقرمه بدان علت است تا كاربران،مالكين و بهرهتدوين اين شيوه نا -1-1-2

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

هاي اجرايي و ساير روش پهپاد آگاه شوند و يا به اسناد مربوطه در اين زمينه راهنمايي گردند. همچنين

 هاي ضروري ذيربط،براي اجراي الزامات به ايشان معرفي شوند.نامهشيوه

 ساير اهداف اين دستورالعمل عبارتند از: -1-1-3

 نظارت بر فعاليت پروازي پهپادها با كاربرد غيرنظامي. -1-1-4

 هاي مناسب جهت استفاده از مزاياي بكارگيري پهپادهاي غيرنظامي.توسعه زيرساخت -1-1-5



 (پهپادها) پذيرازدور هدايت پرنده وسايل مقررات -9060شيوه نامه 

 1400  آبان 6463از  2صفحه  01بازنگري 01ويرايش 

 ارتقاء ايمني پروازها در فضاي كشور -1-1-6

 ساماندهي عمليات پرواز پهپادهاي غيرنظامي به منظور كاهش نرخ سوانح و حوادث هوايي و مخاطرات امنيتي. -1-1-7

 ايجاد بانك اطالعاتي پهپادهاي غيرنظامي در كشور. -1-1-8

 حدود -1-2

جگانه مشخص شده در همين سند است. هاي پننامه در خصوص فعاليت پهپادهاي غير نظامي در ردهدامنه كاربرد اين شيوه

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

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

 مسئوليت اجرا -1-3

ي نظارتي هابخشبهره برداران وهمچنين بر عهده كاربران پهپادها، مالكين و  ي اين دستورالعمل، حسب موردمسئوليت اجرا

 باشد.مي

 انتشار، كنترل و توزيع سند -1-4

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

 گيرد.دسترس عموم قرار مي در www.cao.irزمانپورتال سا

 اختصارات: -1-5

 : پرنده هدايت پذير از دورپهپاد

 شوراي امنيت كشور  شاک:

 ستاد كل نيروهاي مسلح ستاد كل:

 وزارت اطالعات جمهوري اسالمي ايران واجا:

 وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ودجا:

 ارتش جمهوري اسالمي ايران آجا:

 سپاه پاسداران انقالب اسالمي ايران سپاه:

 نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران ناجا:

 
CAD: Civil Aviation Directive 
VGA: Video Graphics Array 
OM: operation manual  

http://www.cao.ir/
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TM: Training Manual  
OP: Operational Procedure  
MTOM: Maximum Take Off 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 
VTOL:  Vertical Takeoff and Landing 

 

 تعاريف -1-6

 روند:هاي زير در معاني مشروح مربوطه به كار مينامه، واژهدر اين شيوه

 سازمان هواپيمايي كشوري جمهوري اسالمي ايرانسازمان: 

 در دسترس عموم قرار دارد. uas.cao.irسامانه جامع مديريت و ساماندهي پهپادها كه از طريق درگاه الكترونيكي  سامانه:

 گردد. سيله پرنده كه از راه دور هدايت ميو پهپاد:

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

 .پهپاد را دريافت نموده استكاربر پهپادگواهينامه كاربر 

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

 گردد.توسط سازمان صادر مي

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

ن پرواز( و )متر( بين پهپاد و كاربر در حي مناطقي تائيد شده با شعاع عمل)حداكثر فاصله تفريحي و سرگرمي: مناطق

ارتفاع پروازي مشخص و محدود، براي فعاليت پروازي پهپادها كه مشخصات آن توسط سازمان جهت اطالع عموم انتشار 

 يابد.مي

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

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

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

 بندي براي عموم مجاز خواهد بود.

http://drones.cao.ir/
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شخصي حقيقي يا حقوقي است كه بر اساس قوانين و مقررات جاري كشور، مالكيت پهپاد را در اختيار دارد. افراد مالک: 

تي صرفاً در چارچوب به صورت حقيقي و حقوقي مي توانند مالك ريز پرنده باشند. اما بهره برداري از آن در امور خدما

 شركت يا موسسه خواهد بود.

 پردازد.شخصيت حقوقي كه با استفاده از پهپاد به ارايه خدمات مي بردار:بهره

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

گانه زير  9هاي واپيمايي كشوري)ايكائو( منتشر شده اند و يا در يكي از كالسليست كاالهاي خطرناك سازمان جهاني ه

 .بندي شده باشنددسته

 (Explosivesمواد منفجره ) -1كالس 

 (Gasesگازها ) -2كالس 

 (Flammable Liquidsمايعات قابل اشتعال ) -3كالس 

 (Flammable Solidجامدات قابل اشتعال ) -4كالس 

 (Oxidizing Substances&Organic Peroxidesيد كننده و پر اكسايدهاي آلي )مواد اكس -5كالس 

 (& Toxic Infectious Substances)مواد سمي و عفوني  -6كالس 

 (Radioactive Materialمواد راديو اكتيو ) -7كالس 

 (Corrosivesمواد خورنده ) -8كالس 

 (Miscellaneous Dangerous Goodsكاالهاي خطرناك متفرقه ) -9كالس 

 

صادر  شركت بهره بردارمجوزي است كه براي ارائه خدمات با استفاده از پهپاد از سوي سازمان، براي برداري: مجوز بهره

 شود.مي

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

هپاد هاي اختصاصي پشود و الزامات و جزئيات آن، با توجه به ويژگير مراجع ذيصالح صادر ميسازمان و با هماهنگي ساي

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

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

اد كل، واجا، ودجا، سپاه، ناجا و قرارگاه پدافند هوايي كشور تشكيل و نسبت به سياستگذاري خدمات )دبيرخانه شاك( ست

 اد در سطح كشور تصميم گيري مي نمايد.پغير نظامي په

مراكزي هستند كه با مجوز و نظارت سازمان هواپيمايي كشوري، دوره هاي آموزشي عمومي و تخصصي مركزآموزش: 

 رسيده را براي متقاضيان استفاده از پرنده هاي كوچك هدايت پذير،برگزار مي نمايند.كه به تائيد سازمان 
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و حداكثر شعاع  50مناطقي با ابعاد معين )حداكثر ارتفاع مجاز  مناطق پرواز پرنده هاي كوچک هدايت پذير:

ت عرفي و با مجوز و نظارمتر( در خارج از مناطق شهري هستند كه توسط شركت متقاضي آموزش و يا ساير ارگانها م100

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

ير نظامي( اماكن و تاسيساتي)نظامي و غ :)مراكز ممنوعه(اماكن و تاسيسات داراي طبقه بندي و حريم هوايي آنها

تحت هيچ شرايطي بدون اخذ مجوز از مراجع ذي صالح، مجاز به ورود به هستند كه وسايل پرنده كوچك هدايت پذير 

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

  ممنوعه اطالق مي شود.اينگونه اماكن مراكز 

در آن درج و توسط شركت مربوطه به واحد  پهپادبخشي از پرواز  فرمتي است كه اطالعات يك پرواز و يا طرح پرواز:

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

 نمايند. به قرارگاه ثاراهلل عليه السالم نيز ارسال يكپارچه پدافند هوايي استان مربوطه و دراستان تهران

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

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

و ثبت پهپاد خود و طي  uas.cao.irا مراجعه به سايت شماره اي مي باشد كه مالك پهپاد مي بايستي ب شماره شناسايي:

ي ا( مي بايستي دارA1C0بجز رده ) نمودن مراحل مربوطه از سازمان دريافت نمايد و تمامي پرنده هاي كوچك هدايت پذير

 ا انجام دهد.ر شماره شناسايي باشند و پهپادي كه شماره شناسايي از سازمان دريافت ننموده باشد نمي تواند هيچگونه فعاليتي

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

 ذي صالح مجوزهاي الزم را اخذ نموده باشند. فرآيندهاي الزم متعقاباً اعالم خواهد گرديد.

همچنين سامانه  و و ودجا با تشكيل كميته فني نسبت به طراحي و توليد آن واجاتراشه ايي است كه تراشه الكترونيكي: 

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

اقدام به ارائه  مراكزي هستند كه با مجوز و نظارت سازمان هواپيمايي كشوري،  :OA-UASمراكز خدمات عملياتي 

 ت از طريق عمليات و پرواز پهپاد مي نمايند.خدما

 اقدام به ارائه مراكزي هستند كه با مجوز و نظارت سازمان هواپيمايي كشوري، :NOA-UASمراكز خدمات غير عملياتي 

اخت / طراحي و س،تعميرات و بازسازي، خريد و فروش و نقل و انتقالو غير پروازي از قبيل؛  غير عملياتيپهپادي خدمات 

 مي نمايند. مونتاژ و توليد )كل سامانه يا زيرسيستم ها( 

  در اصطالح حقوقي به معني تراضي بر امري خواه تمليك عين باشد يا منفعت، يا حق و يا غير از آن ميباشد :نامه صلح

قاون مدني صلح در مقام معامالت هر چند نتيجه معامله را كه به جاي آن واقع شده است ميدهد ليكن  758مطابق با ماده 

 شرايط و احكام خاصه آم معامله را ندارد.

. 
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شود و ضمن آن شخص به انجام عمل يا عدم انجام عمل  يك سند رسمي است كه در دفتر اسناد رسمي تنظيم مي :تعهدنامه

 .شود بت به طرف مقابل متعهد و ملزم مينس

 موارد قانوني مرتبط -1-7

ضوابط توليد و واردات پرنده هاي كوچك هدايت پذير اسباب بازي و ورزشي مشابه ضوابط مربوط به  -1-7-1

 توليد و واردات اسباب بازي و ورزشي مي باشد.

ممنوع است و در واردات هرگونه پرنده كوچك هدايت پذير تفريحي، ورزشي و خدماتي غير نظامي  -1-7-2

 موارد خاص با رعايت استانداردهاي سازمان انجام خواهد شد.

عرضه پرنده كوچك هدايت پذير تفريحي، ورزشي و خدماتي غير نظامي صرفاً از طريق شركت ها و  -1-7-3

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

ك هدايت پذير تفريحي، ورزشي و خدماتي غير نظامي صرفا توسط ساخت و توليد انواع پرنده كوچ -1-7-4

شركت ها و موسسات داراي صالحيت عمومي و امنيتي )معين شده توسط ناجا و واجا( و پس از تائيد كميته امكان 

 پذير مي باشد.

ص ابا استفاده از پرنده هاي كوچك هدايت پذير خدماتي، صرفا توسط اشخ (ارائه خدمات)بهره برداري  -1-7-5

 خواهد بود.حقوقي داراي مجوز از سازمان مجاز 

، مالكين، شركتها و موسسات بهره بردار بايد مراتب را در اسرع پهپاددر صورت مفقود شدن و يا سرقت  -1-7-6

 )كالنتري محل( گزارش نمايند. وقت به سازمان و همچنين ناجا

 در محدوده)ل كاالي خطرناك حمل كاالي خطرناك توسط پهپادها ممنوع مي باشد مگر اينكه اجازه حم -1-7-7

 ، از سازمان اخذ شده باشد.(عملياتي مشخص

انجام عمليات داده برداري توسط شركت ها و موسسات خدمات هوايي به منظور اخذ و برداشت اطالعات  -1-7-8

و  )راديومتري، مغناطيس سنجي، گراني سنجي مكاني از جمله نقشه برداري و فتوگرامتري هوايي، ژئو فيزيك هوايي

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

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

 سازمان جغرافيايي امكان پذير خواهد بود.نيروهاي مسلح پس از كسب مجوزهاي الزم و با نظارت 
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 پهپادها بنديرده -2

 بنديرده كليات -2-1

 1جدول شماره 

 

ي بنددسته

كسب و 

 كار

كالس 

 پهپاد

حداكثر وزن مجاز 

 براي پرواز
 فاصله از افراد

حداكثر سقف پرواز 

 عمليات

الزامات و 

 صالحيت پهپاد
 ثبت پهپاد رئوس الزامات فني پهپادسن خلبان 

 قابليت رديابي،

 قابليت تعيين

محدوديت 

 جغرافيايي

A1 

C0  گرم 200كمتر از 

مجاز براي پرواز از باالي سر 

افراد غير درگير در عمليات 

  پرواز پهپاد

 ) به غير از توده جمعيت(

 متر 50كمتر از 
مطالعه راهنماي 

 كاربري پهپاد
 بدون محدوديت

 نيازي نيست

الزامي 

 نيست
 الزامي نيست

مقرات رعايت  –

ايمني اسباب 

 يباز

 بدون لبه برنده –

رعايت  –

دستورالعمل 

 هشدارها

C1 
 - گرم 200بيش از 

 گرم 900كمتر از 

متر از  100كمتر از 

متر  30سطح زمين يا 

باالتر از موانع/ ابنيه در 

صورت تقاضاي 

 صاحب مانع/ بنا

راهنماي كاربري 

پهپاد + آموزش و 

 آزمون 

سال يا افراد  14

كوچكتر با نظارت 

فرد صاحب 

صالحيت باالتر از 

 سال 14

حداكثر رعايت  –

 انرژي جنبشي

 بدون لبه برنده –

قابليت انتخاب  –

 سقف پرواز

رعايت  –

دستورالعمل 

 هشدارها

فقط براي 

 بهره بردار

اگر حامل فقط 

 5دوربين باالي 

 مگاپيكسل باشد

در صورت  )

الزام ناحيه 

 (عمليات

A2 C2 
 گرم 900بيش از 

 كيلوگرم 4كمتر از 

پرواز آگاهانه و با مجاز به 

فاصله ايمن از افراد 

غيردرگير در عمليات پرواز 

 پهپاد

 فاصله ايمن:

هاي پهپادمتر براي  20 –

 موتورچرخان

 هامتر براي بال ثابت 50 –

متر از  100كمتر از 

 متر 30سطح زمين يا 

باالتر از موانع/ ابينه در 

صورت تقاضاي 

 صاحب مانع/ بنا

راهنماي كاربري 

نامه پهپاد + گواهي

كاربر پهپاد 

)صالحيت نظري 

آزموده شده در 

مراكز صاحب 

 صالحيت(

سال يا افراد  18

كوچكتر با نظارت 

فرد صاحب 

صالحيت باالتر از 

 سال 18

استقامت  –

 مكانيكي

سامانه  –

جلوگيري از 

 گم شدن

قابيلت انتخاب  –

 سقف پرواز

رعايت  –

دستورالعمل 

 هشدارها

بهره بردار 

 و پهپاد
 الزامي است

A3 

C3  كيلوگرم 4بيش از-

 كيلوگرم 20كمتر از 

 

 كيلوگرم  20شتر از يب

 30كمتر از -

 كيلوگرم

 مجاز براي پرواز در ناحيه

كه منطقاً انتظار نمي رود  ياي

خطري براي افراد غير درگير 

 ايجاد كند.

متر از  100كمتر از 

متر 30سطح زمين يا 

باالتر از موانع/ ابنيهدر 

صورت تقاضاي 

 بناصاحب مانع/ 

راهنماي كاربري 

پهپاد + گواهينامه 

 دكاربر پهپا

)صالحيت نظري 

آزموده شده در 

مراكز صاحب 

 صالحيت(

 سال  18

سامانه  –

جلوگيري از گم 

 شدن

 انتخاب قابليت –

 سقف پرواز

رعايت  –

دستورالعمل 

 هشدارها

بهره بردار 

 و پهپاد

 الزامي است

C4 

عالوه بر قسمت بااليي، حفظ 

 مناطقفاصله ايمن از مرز 

متراكم از جمعيت شهر، 

مراكز حساس نظامي و امنيتي 

 .و فرودگاه ها الزامي است

راهنماي رعايت 

 عمليات

 دستورالعمل هشدارها
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 شوندميبندي رده دسته 5متر، در  100كيلوگرم و حداكثر ارتفاع پرواز مجاز 30پهپادها بر حسب حداكثر وزن برخاست تا 

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

رعايت الزاماتي كه در مجوزهاي خاص صادره  جهت بندي زير، برحسب مورد، مكاتبه با سازمانردهاين مشخصات خارج از

 گردد الزامي است.تعيين مي

 

 هالزامات ردهمشخصات و ا -2-2

 A1- C0رده -2-2-1

 گرم است و اين گروه شامل پهپادهاي اسباب بازي مي باشد. 200حداكثر وزن مجاز پرواز اين رده،  

 متر است. 50حداكثر ارتفاع پروازي مجاز اين رده  

قي كه طتوان در مناطقي كه افراد وجود دارند استفاده نمود، ليكن نبايد پهپاد را در مناپهپادهاي اين رده را مي 

 جمعيت متراكم وجود دارد، استفاده نمود.

 شرايط كاربران پهپادهاي اين رده به شرح زير است 

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

 مسلط باشد.

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

 فاقد لبه برنده. .أ

 .راهنماي كاربري پهپاد شامل هشدارهاي عمومي .ب

 پهپادهاي اين رده نيازي به ثبت و دريافت عالمت ثبت ندارند. 

يا داراي حسگر صوتي باشد نيازمند VGA)رزولوشن( باالتر از درصورتيكه پهپاد حامل دوربين باقدرت وضوح :1 تبصره

 تراشه الكترونيكي است.

 نيازي به مجهز بودن به قابليت رديابي و محدوديت جغرافيايي عمليات ندارند.پهپادهاي اين رده  
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گرم است.حداكثر ارتفاع پرواز مجاز پهپادهاي اين  900حداكثر وزن مجاز پرواز اين رده،  A1-C1رده  -2-2-2

 متر است. 120رده 

ات بپردازد، مجاز است تا حداكثر متر به عملي 100در صورتي كه نياز باشد پهپاد بر روي موانعي با ارتفاع بيشتر از  :2 تبصره

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

 كيلومتري ازفرودگاه ها.5فاصله حداقل 

ه بايد پهپاد را در مناطقي كتوان در مناطقي كه افراد وجود دارند استفاده نمود، ليكن نپهپادهاي اين رده را مي 

 جمعيت متراكم وجود دارد، استفاده نمود.

 شرايط كاربران پهپادهاي اين رده به شرح زير است: 

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

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

 گيرند.

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

 باشد.

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

 .باشدكاربر پهپاد 

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

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

 ژول. 80حداكثر انرژي جنبشي كمتر از  .أ

 فاقد لبه برنده. .ب

 داشتن راهنماي كاربري پهپاد شامل هشدارهاي عمومي. .ج
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يا داراي حسگر صوتي باشد نيازمند VGA)رزولوشن( باالتر ازدرصورتيكه پهپاد حامل دوربين باقدرت وضوح 

 تراشه الكترونيكي است.

 دارا بودن قابليت محدودسازي جغرافيايي الزامي است. 

 

 A2-C2ه رد -2-2-3

 كيلوگرم است. 4حداكثر وزن مجاز پرواز اين رده، كمتر از  

 متر است. 100حداكثر ارتفاع پرواز مجاز پهپادهاي اين رده  

متر به عمليات بپردازد، مجاز است تا حداكثر  100نياز باشد پهپاد بر روي موانعي با ارتفاع بيشتر از  در صورتي كه :3 تبصره

متر و با رضايت مالك/ متولي مانع به انجام عمليات بپردازد،به شرط رعايت  150متر باالتر از ارتفاع مانع و حداكثر  50

 كيلومتري ازفرودگاه ها.5فاصله حداقل 

متر  20به پرواز آگاهانه و با فاصله ايمن از افراد غيردرگير در عمليات پرواز پهپاد است.فاصله ايمنمجاز  د پهپا :4 تبصره

 متر براي پهپادهاي بال ثابت 50براي پهپادهاي بالگردي و 

 شرايط كاربران پهپادهاي اين رده به شرح زير است: 

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

 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  .ب

 باشد.

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

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

 استقامت مكانيكي مناسب .أ

 سامانه مديريت از دست دادن ارتباط .ب

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

 فاقد لبه برنده. .د
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 شامل هشدارهاي عمومي باشد.و داشتن راهنماي كاربري پهپاد  .ه

 ه بايد ثبت شود و عالمت ثبت دريافت نمايد. پهپاد در اين رد 

 دارابودن تراشه الكترونيكي الزامي است. 

 دارا بودن قابليت محدودسازي جغرافيايي الزامي است. 

 

 A3-C3رده -2-2-4

 كيلوگرم است 20حداكثر وزن مجاز پرواز اين رده،  

 متر است. 120حداكثر ارتفاع پرواز مجاز پهپادهاي اين رده،  

متر به عمليات بپردازد، مجاز است تا حداكثر  100نياز باشد پهپاد بر روي موانعي با ارتفاع بيشتر از در صورتي كه  

 به شرط رعايت متر با رضايت مالك/ متولي مانع به انجام عمليات بپردازد، 150متر باالتر از ارتفاع مانع و حداكثر  50

 كيلومتري از اطراف فرودگاه ها.5فاصله حداقل 

رود خطري براي افراد غير درگير ايجاد نطقا انتظار نميها و مسيرهايي است كه مَاز به پرواز در ناحيهپهپاد مج 

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

اعث آسيب به افراد غير درگير شود. مناطقي مانند رود مشكل در عمليات معمول پهپاد بشكلي است كه انتظار نمي

اطق هايي از اين منآهن مثالهاي بيرون شهر و خطوط راههاي انتقال مايعات، جادهفضاي باالي خطوط انتقال نيرو، لوله

 توانند مورد استفاده براي عمليات پهپاد نيز قرار گيرند.هستند كه مي

 شرح زير است:شرايط كاربران پهپادهاي اين رده به  

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 

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

 باشد.

 كاربر بايد گواهينامه صالحيت از مراجع مورد تاييد باشد. .ج
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 پهپادهاي اين رده از نظر فني بايد داراي شرايط زير باشند: 

 داشتن دستورالعمل عمليات .أ

 داشتن راهنماي كاربري پهپاد شامل هشدارهاي عمومي باشد. .ب

 سامانه مديريت از دست دادن ارتباط .ج

 برگشت به خانه و ارتفاع مشخص. رواز وقابليت انتخاب سقف پ .د

 استقامت مكانيكي مناسب  .ه

 فاقد لبه برنده. .و

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

 بودن تراشه الكترونيكي الزامي است. دارا 

 دارا بودن قابليت محدودسازي جغرافيايي الزامي است. 
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  A3-C4رده  -2-2-5

 كيلوگرم است 30پرواز اين رده، حداكثر وزن مجاز  

 متر است. 100حداكثر ارتفاع پرواز مجاز پهپادهاي اين رده،  

متر به عمليات بپردازد، مجاز است تا  100در صورتي كه نياز باشد پهپاد بر روي موانعي با ارتفاع بيشتر از  

ولي مانع به انجام عمليات بپردازد،به شرط متر با رضايت مالك/ مت 150متر باالتر از ارتفاع مانع و حداكثر  50حداكثر 

 كيلومتري ازفرودگاه ها.5رعايت فاصله حداقل 

 رود خطري براي افراد غير درگير ايجادها و مسيرهايي است كه منطقا انتظار نميپهپاد مجاز به پرواز در ناحيه 

 ل حضور افراد غير درگير در آنها بهكند. اين مناطق عاري از اماكن مربوط به افراد غير درگير است و تعداد يا شك

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

اطق هايي از اين منآهن مثالهاي بيرون شهر و خطوط راههاي انتقال مايعات، جادهفضاي باالي خطوط انتقال نيرو، لوله

 توانند مورد استفاده براي عمليات پهپاد نيز قرار گيرند.هستند كه مي

 شرايط كاربران پهپادهاي اين رده به شرح زير است: 

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

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

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

 باشد.

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

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

 داشتن دستورالعمل عمليات .أ

 مديريت از دست دادن ارتباطسامانه  .ب

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

 پروازبدون خلبان  .د

 استقامت مكانيكي مناسب .ه
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 1400  آبان 6463از  14صفحه  01بازنگري 01ويرايش 

 فاقد لبه برنده. .و

 

 رده بايد ثبت شود و داراي عالمت ثبت باشد.  اينپهپاد در  

 دارابودن شناسه الكترونيكي الزامي است. 

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

 الزامات كلي -3-1

 هر نوع استفاده از پهپاد تنها در صورتي مجاز است كه در انطباق با مفاد اين سند باشد. -3-1-1

گيرد، مالك موظف است هاي مشخص شده در اين سند قرار نميدر صورتي كه پهپاد يا عمليات آن در رده -3-1-2

 مجوز خاص را از سازمان اخذ كرده باشد.قبل از استفاده از پهپاد 

اراي بايست دپهپادهاي مورد استفاده در امور تجاري، آموزشي، خدماتي و همچنين پهپادهاي تحقيقاتي مي -3-1-3

 بيمه نامه شخص ثالث باشند.

بردار شود و بهرهبرداري مشخص ميحدود و ضوابط حاكم بر عمليات حمل كاال توسط پهپاد، در مجوز بهره -3-1-4

 به رعايت آن است.موظف 

بر در هر زمان، تنها يك كارولي  ،يك پهپاد مي تواند توسط يك يا چند كاربر در طول پرواز كنترل شود -3-1-5

 بايستي كنترل پهپاد را بر عهده داشته باشد.

بايست منطبق با الزامات اعالم شده از سوي سازمان تنظيم و تجهيزات زميني مياد پپهفركانس مخابراتي  -3-1-6

بايست ارتباطات راديويي باشد و در صورت نياز به بهره برداري از باند فركانسي هوانوردي ميمقررات و 

 بردار تأييديه آن را از سازمان اخذ نمايد.بهره

 

 هاي مالک و كاربرالزامات و مسئوليت -3-2

پاد پهمسئوليت نهايي پهپاد بر عهده مالك آن است و در صورت هر نوع تخلف از اين مقررات كه به واسطه  -3-2-1

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

 تعليق يا لغو شود. ، دمحدواربري وي مجوز كتخلف، ممكن است گواهينامه و 

كه  ستبندي اين سند قرار دارد و يا خواستار آن امالك پهپادي است كه خارج از رده ،در صورتي كه شخصي -3-2-2

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

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

 دريافت كند.
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ت بصورت محضري مي باشند و در نهايخريدار ملزم به تكميل فرم صلح نامه در هنگام نقل و انتقال وسيله پرنده مالك و  

 بارگذاري گردد.  www.uas.cao.irنيز فرم مربوطه بايد در  سامانه پهپادها 

. 

 www.uas.cao.irمانه پهپادها در هنگام خريد وسيله پرنده مالك بايد تعهدنامه  بصورت محضري را تكميل نموده و در سا

 بارگذاري نمايد. 

مالك موظف است از صالحيت پهپاد مورد استفاده در خدمات مطابق با مفاد اين سند اطمينان داشته باشد و در  -3-2-3

 خصوص آن به مراجع قانوني پاسخگو است.

ادهاي ثبت شده تحت مالكيت خود را تنها در اختيار كاربراني مالك موظف است اطمينان داشته باشد كه پهپ -3-2-4

دهد كه صالحيت الزم براي انجام پرواز در رده مربوطه را دارا باشد و در خصوص آن به مراجع قانوني قرار مي

 پاسخگو است.

م حريمالك بايد گزارش سانحه و گزارش فرود اضطراري را كه باعث آسيب به جان يا اموال غير شده و يا  -3-2-5

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

 سامانه ارائه دهد.

مالك در برابر عدم رعايت الزامات اين سند و قوانين و مقررات كشور مانند آسيب به جان يا اموال غير، رعايت  -3-2-6

ه يا ممنوعه و الزامات امنيتي عمومي به مراجع مربوطه پاسخگو حريم خصوصي، رعايت حريم مناطق محدود

 است، حتي اگر پهپاد مربوط به مالك در اختيار يك كاربر ديگر قرار داشته باشد.

هيچ كاربري مجاز به استفاده از پهپاد نيست، مگر آنكه شرايط و صالحيت مشخص شده براي كاربر پهپاد در  -3-2-7

 رده مربوطه را دارا باشد.

ر پهپاد موظف است از انطباق عمليات خود با محتواي اين سند اطمينان داشته باشد. در صورت تخلف از كارب -3-2-8

تعليق يا لغو شناسه كاربري يا محدود نمودن، تواند بر حسب مورد نسبت به محتواي اين سند، سازمان مي

 گواهينامه كاربر اقدام نمايد. 

http://www.uas.cao.ir/
http://www.uas.cao.ir/
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ثبت آن باشد، مالك بايد مشخصات پهپاد خود را در سامانه پهپادها در صورتي كه استفاده از پهپادي نيازمند  -3-2-9

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

 مشخص شده است درج نمايد.

 

 تراشه الكترونيكي و سامانه محدودسازي جغرافيايي -3-3

 هدايت پذير خدماتي مي بايستي مجهز به تراشه الكترونيكي باشند.تمامي پرنده هاي كوچك  -3-3-1

اي است كه اطالعات مناطق ممنوعه پرواز پهپاد را از پايگاه داده مركزي سامانه محدودسازي جغرافيايي، سامانه -3-3-2

هپاد به پرواز پدهد و از 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

 

 الزامات عمليات پرواز پهپادها -3-4

پهپادها تنها در شرايطي اجازه پرواز دارند كه شرايط ديد در آن لحظه به كاربر امكان مشاهده مداوم پرنده را  -3-4-1

 باشد.رنده در شرايط ديد كم ممنوع ميبدهد. اين بدان معناست كه پرواز اين نوع وسايل پ

 است.  1پرواز پهپاد در اطراف افراد و جمعيت مستلزم رعايت مفاد مندرج در جدول شماره  -3-4-2

يلومتر از حصار فرودگاه و در مسير نشست و برخاست هواپيما هاو در مجاورت پرواز ك 5انجام عمليات حداقل  -3-4-3

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

 شرايط تعيين شده صورت گيرد.

 باشدمتري مجاز نمي 500انجام عمليات در محدوده حريم مراكز ممنوعه تا شعاع  -3-4-4

با نصب عالئم هشداردهنده ، در محلهاي مناسب ممنوعيت اماكن و تاسيسات داراي طبقه بندي و حريم هوايي   -3-4-5

  د.نرا به اطالع كاربران مي رسانپرواز 

 شوند.( مشخص مي1مراكز ممنوعه با تابلوي هشدار دهنده پرواز پهپاد ممنوع )شكل شماره  -3-4-6

 انجام عمليات در اطراف نوار مرزي كشور و سايتهاي پدافندي و مناطق نظامي ممنوع مي باشد. -3-4-7
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 ماكن قابل اشتعال ممنوع مي باشد.متر از جايگاههاي سوخت و ا 100انجام عمليات در فاصله كمتر از  -3-4-8
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 خدمات -4

 OA-UASخدمات عملياتي  -4-1

 دامنه كاربرد -4-1-1

هايي كه برابر اين بخش به تاييد سازمان مي رسد مي تواند نسبت به انجام عمليات خدمات با شرايط مندرج در مجوز شركت

 مربوطه اقدام نمايد.

 اقدامات اوليه متقاضي -4-1-2

 هاي خدماتي پهپادي بايستي موارد زير را انجام دهند: متقاضيان اخذ مجوز فعاليت شركت

 متقاضيان حقيقي، نسبت به اخذ تائيديه نام شركت از اداره ثبت شركتها و موسسات تجاري اقدام نمايند.  

 مايند. ضمن ارائه درخواست خود به دبيرخانه سازمان، مدير عامل پيشنهادي شركت را نيز معرفي ن 

 د.را ارايه نمايحقوقي صورتجلسه هاي مربوطه كه موضوع فعاليت پهپادي در آن قيد شده باشد، متقاضي  

 قرارگاه ثاراهلل عليه السالم در استان تهران(  ياها )اخذ نظريه شوراي تامين استان 

 اخذ نظريه از مراجع ذيصالح مربوطه بر اساس دامنه فعاليت مورد تقاضا 

ورت عدم تاييد متقاضي توسط مراجع نظارتي و همچنين شوراي تامين استان، سازمان هيچگونه تبصره: در ص :5 تبصره

مدركي مداركي از متقاضي در خصوص ادامه فرايند ذيل دريافت نمي نمايد و تعهدي نسبت به صدور مجوز يا 

 گواهينامه ندارد.

اي اجرايي بر عهده شوراي تأمين همسئوليت هاي نظارت فني و تخصصي بر عهده سازمان و نظارت: 5تبصره  :6 تبصره

 مربوطه مي باشد.
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 ارائه مستندات از طرف متقاضي  -4-1-3

 (FR9060-01تكميل فرم درخواست )شماره فرم  

 (OMارائه نظامنامه عملياتي ) 

 معرفي مسئول عمليات  

 )براساس ابعاد و پيچيدگي شركت( و حراست معرفي مسئولين فني 

 سال تمام باشد. 18 سن آن صالحيت متناسب با نوع فعاليت كهداراي گواهينامه ر معرفي كارب 

 پهپاد ثبت شده  معرفي حد اقل دو بر اساس نوع عمليات درخواستي، 

 واريز تعرفه هاي مربوطه 

 

 ( OMنظامنامه عملياتي ) -4-1-4

ها و فرمخود را كه حداقل شامل موارد تعيين شده در ضميمه الف از بخش ضمائم،  عملياتي نظامنامه بايد مركز

 نمايد. ارائه سازمان باشد تهيه و بهها ميليستچك

 نظامنامه و اصالحيه هاي آن بايد توسط سازمان مورد بررسي قرار گيريد. :7 تبصره

تغييرات جزئي نظامنامه مي تواند از طريق فرآيند تاييد غير مستقيم مندرج در نظامنامه، به صورت غير مستقيم به  :8 تبصره

 ع داده شود.تاييد برسيد و به سازمان اطال

 نفرات -4-1-5

 مي بايستي داراي شرايط زير باشد: -مدير عامل  

 تابعيت ايراني .أ

 سال 22حداقل سن  .ب

 دارا بودن قدرت تخصيص امور مالي و قدرت اجرايي جهت انجام تعهدات .ج

 تاييديه حراست سازمان .د
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ت اطمينان با مسئوليمركز بايد فردي را به عنوان مسئول عمليات )تحت مسئوليت مدير عامل( و -مسئول عمليات  

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

 و ياگواهينامه خلباني  داراي گواهينامه كاربر پهپاد .أ

 سال سابقه مديريتي  2دارا بودن حداقل  .ب

نان به عنوان مسئول فني) تحت مسئوليت مدير پاسخگو( و با مسئوليت اطميمركز بايد فردي را  -مسئول فني پهپاد  

از انجام امور كارهاي تداوم صالحيت پروازي و تعمير و نگهداري برابر اين شيوه نامه و نظامنامه عملياتي به سازمان 

 معرفي نمايد. مسئول فني نيزبايد تجربه كافي در زمينه پهپاد داشته باشد.

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

يديه حراست ي تايااطمينان از انجام فعاليت هاي مركز با رعايت موازين امنيتي به سازمان معرفي نمايد. اين فرد بايد دار

 سازمان باشد.

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

 نوع و حجم فعاليت پرواز در اختيار داشته باشد.
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 امكانات و تجهيزات  -4-1-6

 داراي پالك ثبتي از سازمان اد پپهحداقل دو در اختيار داشتن  

 ي بيمه شخص ثالث باشند.ادار بايدتمامي پهپادها  

 جهت ارائه خدمات مورد تقاضا تائيد شده باشد.بايد برابر الزامات سازنده اد پپه 

در صورتي كه پهپادي در اختيار شركت بهره برداري است كه مالك آن نيست، ارائه قرارداد اجازه بهره برداري  

 با مالك الزامي مي باشد.

 محل مناسب جهت استقرار فعاليتهاي اداري تعيين گردد.  

مورد  رأسا اقدام به اخذ تأئيديه شوراي تامين استان بايداشته باشد در صورتيكه متقاضي فعاليت خارج از مركز د 

تقاضا تقاضا نمايد و همچنين امكانات معرفي شده توسط شركت در آن استان مورد بررسي و تاييد سازمان قرار گرفته 

 و در پيوست گواهينامه صادره درج مي شود

رت هاي اجرايي بر عهده شوراي تأمين مربوطه مي هاي نظارت فني و تخصصي بر عهده سازمان و نظامسئوليت :9 تبصره

 باشد.

 اختيارات مركز -4-1-7

مركزي كه برابر اين بخش به تاييد سازمان مي رسد مي تواند نسبت به انجام عمليات خدمات با شرايط مشخص شده در 

 مجوز مربوطه اقدام نمايد.

 هاي مركزمسئوليت -4-1-8

 :از جمله ،هاي احتماليرد نظر و ريسكهاي متناسب با نوع عمليات موها و رويهايجاد روش 

 أ. روشهاي عملياتي براي اطمينان از ايمني عمليات.

 هايي براي اطمينان از رعايت الزامات امنيتي، قابل اجرا در منطقه عملياتي و متناسب با نوع عملياتب. روش

 افراد غير درگير در عملياتهاي غيرقانوني و دسترسي غير مجاز هايي براي محافظت در برابر دخالتج. روش

هايي براي كاربران خود به منظور برنامه ريزي براي عمليات به گونه اي كه مزاحمت ها)از جمله د. تهيه دستورالعمل

 سر و صدا و ساير مزاحمت ها( براي افراد غير درگير در عمليات و حيوانات را به حداقل برساند.
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پهپاد براي هر عمليات به گونه اي كه اطمينان حاصل شود كه در تمام  تعيين يك كاربر داراي گواهينامه كاربر 

 شود.انجام مي 1هاي تعيين شده در بند مراحل عمليات، مسئوليت ها و وظايف مطابق روش

قبل از انجام عمليات، كاربر در نظر گرفته شده براي عمليات با تمامي شرايط زير مطابقت  كنداطمينان حاصل  

 دارد:

هاي الزم براي انجام ماموريت را متناسب با كتابچه عملياتي مركز أ. داراي گواهينامه كاربر پهپاد بوده و آموزش 

 طي نموده باشد.

 ب. آشنايي كامل با پهپاد مورد استفاده در عمليات را داشته و داراي تجربه و توانمندي پرواز با آن باشد. 

 بازرسي قبل و ،برنامه ريزي پرواز ،رويه هاي احتمالي و اضطراري ،)عاديهاي عملياتي ج. توانايي اعمال رويه 

 پس از پرواز(؛ 

 د. توانايي مديريت ارتباطات هوانوردي  

 ه. توانمندي كار گروهي، رهبري تيم و مديريت عمليات 

 هاو. توانايي مديريت حجم كار و تصميم گيري در خصوص مشكالت احتمالي و حل آن 

 هاي نظامنامه عملياتي مركز مطلع باشد.ورالعملز. از دست   

هاي منطقه جغرافيايي كه قرار است عمليات در آنجا انجام ح. اطالعات به روز شده درخصوص محدوديت    

تواند هر يك از حريم خصوصي مي ،امنيتي ،به داليل ايمني شود داشته باشد. زيرا طبق تعريف مناطق جغرافيايي 

 ود آورد:شرايط زير را بوج

    iرا ممنوع كرده، شرايط خاصي را براي برخي يا كليه عمليات ايجاد كند و يا  پهپادي . برخي يا كليه عمليات

 پيش از شروع عمليات نياز به مجوز خاصي براي برخي يا كليه عمليات داشته باشيد.

    iiهاي مشخصي انجام دهيد.. عمليات را با محدوديت 

    iiiفني خاص  هايي با مشخصاتهاي با كالس خاصي داشته باشيد و يا بايد از پهپاداستفاده از پهپاد . فقط اجازه

 از جمله مجهز به سيستمهاي شناسايي از راه دور استفاده شود. 

 اطمينان حاصل نمايد كه تمامي عمليات با فركانس راديويي مجاز انجام شده و تداخل فركانسي ايجاد نشود. 

شود كه پرسنل مسئول انجام وظايف اساسي عمليات، به غير از كاربر كنترل پرواز، شرايط زير را اطمينان حاصل  

 داشته باشند:

   iهاي حين كار كه توسط مركز برنامه ريزي شده را به اتمام رسانده باشند.. آموزش 
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   iiشده باشند. ( مطلع1. در مورد دستورالعمل هاي عملياتي و روشهاي تعيين شده )مطابق با بند 

   iiiهاي منطقه جغرافيايي كه قرار است عمليات در آنجا . اطالعات به روز شده را درخصوص محدوديت

 ( داشته باشند.3انجام شود )مطابق بخش ح از بند

 باشد )مطابق گواهينامه مركز(.اطمينان حاصل نمايد كه عمليات مورد نظر در حيطه اختيارات آن مركز مي 

ت هاي تعيين شده در گواهينامه )در صورنمايد كليه عمليات مركز با توجه به شرايط و محدوديت اطمينان حاصل 

 شود.تعيين محدوديت عملياتي در گواهينامه( انجام مي

 مركز بايد جهت به حداقل رساندن احتمال حادثه و يا سانحه موارد زير را رعايت نمايد: 

 أ. استفاده از پهپادهايي با تكنولوژي روز تا خطاي انساني كاهش يابد.  

 هاي نگهداري كارخانه سازنده صورت پذيرد.مطابق دستورالعملاد پپهب. نگهداري   

 ج. به كارگيري پرسنل تعمير و نگهداري مناسب و آموزش ديده   

 دارد.انجام ارزيابي ريسك براي هر عملياتي كه قصد انجام آن را   

سال پس از خروج  3تازماني كه فرد در شركت مشغول به كار ميباشد، سوابق پرسنلي او را نگهداري نموده و تا   

 فرد در شركت حفظ شود.

 أ. ارزيابي ريسك انجام شده براي عمليات و مستندات پيوست آن  

 ب. مستندات اقدامات انجام شده به منظور كاهش ريسك   

 و تجربه افراد درگير در عمليات ج. مدارك و صالحيت  

 هاي كاربرمسئوليت -4-1-9

 مورد استفاده در عمليات را دريافت نموده باشد.اد پپهگواهينامه كاربر پهپاد متناسب با نوع  

 آشنايي كامل با پهپاد مورد استفاده در عمليات را داشته و داراي تجربه و توانمندي پرواز با آن باشد. 

 ر انجام ندهد:وظايف خود را در شرايط زي 

 أ. تحت تاثير مواد روانگردان و يا الكل باشد.   

 ب. زماني كه به دليل بيماري، خستگي و يا مصرف دارو شرايط مناسب براي كنترل پهپاد را ندارد.   
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  :بايد تمام موارد زير را رعايت كند ،پيش از شروع عمليات 

 منطقه عملياتي را بدست آورد.هاي پروازي أ.اطالعات به روز شده مربوط به محدوديت

ب. اطمينان حاصل نمايد كليه مجوزهاي الزم به منظور انجام عمليات از مراجع ذيصالح دريافت شده و 

 اطالعات پرواز در اختيار آنها قرار گرفته است.

 ج. اطمينان حاصل نمايد كه محيط كار با محدوديت ها، شرايط مجاز و يا اعالم شده سازگار است.

 پهپاد براي پرواز در وضعيت ايمن است . چك پيش از پرواز اطمينان حاصل نمايد كه د. با

 :در طول پرواز، كاربر بايد تمام موارد زير را رعايت كند 

 أ. محدوديت ها، شرايط مجاز و يا شرايط اعالم شده از طرف مراجع ذيصالح؛  

ري كرده و در صورت ادامه پرواز آنها، ب( از هرگونه نزديك شدن به هر هواپيماي سرنشين دار جلوگي  

 عمليات را متوقف كند؛

 مركز پيروي كند. (operational procedure)عملياتي روش هاي اجرايي ج( از   

 

 تغييرات مركز -4-1-10

راتب مبراي اينكه مركز، به سازمان اطمينان دهدكه داراي تطابق با الزامات اين شيوه نامه است بايد قبل از اعمال تغييرات زير، 

 را به سازمان اطالع وبه تاييد سازمان برسد.

 نام مركز .أ

 محل مركز .ب

 اضافه نمودن محل فعاليت  .ج

 مدير پاسخگو .د

 مسئول عمليات، فني و حراست .ه

 د پهپادهااهرگونه تغيير در دامنه كاري از جمله كم يا زياد نمودن تعد .و

 اضافه نمودن نوعو محل فعاليت و ياتغيير نوع فعاليت مركز .ز

 گزارش اتفاقات  -4-1-11

دازد سانحه، حادثه و يا اتفاقي كه ايمني پرواز را به خطر بياناد پپهدر صورتيكه در حين عمليات پرواز و يا تعمير و نگهداري  

ساعت، موضوع را به سازمان و از طريق سامانه  48بوقوع پيوندد،مركز موظف مي باشد در اسرع وقت ممكن وحداكثر 

 پهپادها منعكس نمايد.
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حادثه جدي وحوادث ايمني رامطابق شيوه –سئول عمليات موظف است گزارش رويدادهاي ايمني شامل،سانحهم :10 تبصره

 به سازمان ارسال نمايد. 6319نامه شماره 

 مركز خدمات عملياتي  مجوز فعاليتاستمرار اعتبار   -4-1-12

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

 مجوز تعليق و يا باطل نشده باشد

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 بازرسي و يا مميزي را به سازمان ندهد مجوز باطل مي 

 د.گرد

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.
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 NOA-UASخدمات غيرعملياتي -4-2

 دامنه كاربرد  -4-2-1

 هاي زير رعايت نمايند:پهپادي غير خدماتي با فعاليتاين بخش الزاماتي كه بايد توسط متقاضي شركتهاي 

  خريد و فروش و نقل و انتقال .أ

 تعميرات و بازسازي .ب

 طراحي و ساخت / مونتاژ و توليد )كل سامانه يا زيرسيستم ها( رعايت شود را بيان مي نمايد. .ج

 اقدامات اوليه توسط متقاضي -4-2-2

 باشند.تائيديه نام شركت از اداره ثبت شركتها و موسسات تجاري داراي متقاضيان حقيقي  

 ضمن ارائه درخواست خود به دبيرخانه سازمان، مدير عامل پيشنهادي شركت را نيز معرفي نمايند.  

 د.را ارايه نمايحقوقي صورتجلسه هاي مربوطه كه موضوع فعاليت پهپادي در آن قيد شده باشد، متقاضي  

 ت عمومي و امنيتي )از ناجا و واجا( از سوي متقاضياخذ تاييديه صالحي 

در صورت عدم تاييد متقاضي توسط مراجع نظارتي سازمان هيچگونه مداركي از متقاضي در خصوص ادامه فرايند  :11 تبصره

 ذيل دريافت نمي نمايد.

-مي هاي اجرايي بر عهده شوراي تأمين مربوطههاي نظارت فني و تخصصي بر عهده سازمان و نظارتمسئوليت :12 تبصره

 باشد.
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 ارائه مستندات الزم توسط متقاضي -4-2-3

 (FR9060-02تكميل فرم درخواست )شماره فرم:  

 ارائه نظامنامه اجرايي در خصوص درخواست و دامنه فعاليت  

 معرفي مدير پاسخگو 

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

 معرفي مسئولين فني و حراست 

 هاي مربوطهواريز تعرفه  

 نظامنامه -4-2-4

ا هليستها و چكاجرايي خود را كه حداقل شامل موارد تعيين شده در ضميمه ب از بخش ضمائم، فرم نظامنامه بايد مركز 

  نمايد. ارائه سازمان باشد تهيه و بهمي

 نظامنامه و اصالحيه هاي آن بايد مورد بررسي سازمان قرار گيرد. :13 تبصره

ند از طريق فرآيند تاييد غير مستقيم مندرج در نظامنامه، به صورت غير مستقيم به تغييرات جزئي نظامنامه مي توا :14 تبصره

 تاييد برسيد و به سازمان اطالع داده شود

 نفرات -4-2-5

 مدير عامل كه مي بايستي شرايط زير دارا باشند 

 تابعيت ايراني .أ

 سال 22حداقل سن  .ب

 دارا بودن قدرت تخصيص امور مالي و قدرت اجرايي جهت انجام تعهدات .ج

 تاييديه حراست سازمان .د
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 مسئول عمليات )در صورت نياز( 

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

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

 داراي گواهينامه معتبر .أ

 داراي ارزيابي واحد فوق سبك .ب

 مسئول فني 

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

ه شرح زير فرد بتداوم صالحيت پروازي برابر اين شيوه نامه و نظامنامه عملياتي به سازمان معرفي نمايد. شرايط اين 

 است.

 مسئول حراست 

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

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

 باشد.

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

 اختيارات مركز -4-2-6

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

 مجوز مربوطه اقدام نمايد.

 مستندات و بايگاني -4-2-7

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

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.

 ايد سوابق آموزشي و كاري پرسنل كليدي را در تا يك سال پس از منفك شدن شخص از آن مركز، نگهدري نمايد.مركز ب
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 تغييرات مركز -4-2-8

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 .أ

 محل مركز .ب

 اضافه نمودن محل فعاليت  .ج

 مدير پاسخگو .د

 مسئول عمليات، فني و حراست .ه

 هرگونه تغيير در دامنه كاري  .و

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

 گزارش اتفاقات -4-2-9

بروز سانحه، حادثه و يا اتفاقي كه ايمني پرواز را به خطر  پهپادو نگهداري  در صورتيكه در حين عمليات پرواز و ياتعمير

 منعكس نمايد. UAS.CAO.IRطريق سامانه پهپادها از ساعت بايستي موضوع را به سازمان 48اندازد رخ دهد. مركز ظرف 

مطابق شيوه حادثه جدي وحوادث ايمني را –مديرمربوطه موظف است گزارش رويدادهاي ايمني شامل، سانحه :15 تبصره

 به سازمان ارسال نمايد. CAD 6319 دهي اجباري به شمارهنامه گزارش

 استمرار اعتبار مجوز مركز خدمات غير عملياتي  -4-2-10

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

 مجوز تعليق و يا باطل نشده باشد.

سترسي به مركز داشته باشد به گونه اي كه با اعالم سازمان مركز امكان بازرسي و يا مميزي را فراهم سازمان د 

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

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

 مجوز انجام دهد در غير اينصورت سازمان مسئوليتي در قبال مركز نخواهد داشت.
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 TA-UASخدمات آموزشي -4-3

 دامنه كاربرد -4-3-1

كهمي بايستتوسط متقاضي صدور، تمديد و استمرار تاييديه مركز خدمات آموزشي را بيان مي دارد اين بخش الزاماتي 

 پذيرد.صورت 

 اقدامات اوليه متقاضي -4-3-2

 متقاضي بايستي:

 باشند.تائيديه نام شركت از اداره ثبت شركتها و موسسات تجاري  دارايمتقاضيان حقيقي  

ضمن ارائه درخواست خود به دبيرخانه سازمان، مدير عامل پيشنهادي شركت را نيز معرفي نمايند. مدارك مورد  

 نياز به اطالع متقاضي خواهد رسيد.

 د.را ارايه نمايحقوقي صورتجلسه هاي مربوطه كه موضوع فعاليت پهپادي در آن قيد شده باشد، قاضي مت 

 در استان تهران( عليه السالم)قرارگاه ثاراهلل  اخذ نظريه شوراي تامين استان ها 

 اخذ نظريه از مراجع ذيصالح مربوطه براساس دامنه فعاليت مورد تقاضا 

وسط مراجع نظارتي و همچنين شوراي تامين استان، سازمان هيچگونه مداركي از در صورت عدم تاييد متقاضي ت :16 تبصره

 متقاضي در خصوص ادامه فرايند ذيل دريافت نمي نمايد.

-هاي اجرايي بر عهده شوراي تأمين مربوطه ميهاي نظارت فني و تخصصي بر عهده سازمان و نظارتمسئوليت :17 تبصره

 باشد.
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 ارائه مستندات الزم توسط متقاضي -4-3-3

 (FR9060-03شماره فرم) فرم درخواست تكميل 

 بايست به تاييد سازمان برسد( كه ميTM) ارائه نظامنامه آموزشي 

 معرفي مدير پاسخگو 

 ((HTمعرفي مدير آموزش  

 )براساس ابعاد و پيچيدگي شركت(  CGIمسئول آموزش تئوري  

 )براساس ابعاد و پيچيدگي شركت(CFI مسئول آموزش عملي  

 حراستمعرفي مسئول  

 هاي تحت اختيار) يكي از پهپادها مي بايستي ملكي شركت باشد(معرفي پهپاد 

 معرفي محل آموزش تئوري 

 معرفي محل آموزش مجاز عملي 

 واريز تعرفه مربوطه 

 نظامنامه آموزشي  -4-3-4

ها ليستچكها و آموزشي خود را كه حداقل شامل موارد تعيين شده در ضميمه ج از بخش ضمائم، فرم نظامنامه بايد مركز

 نمايد. ارائه سازمان باشد تهيه و بهمي

 نظامنامه و اصالحيه هاي آن بايد مورد بررسي سازمان قرار گيرد. :18 تبصره

جزئي نظامنامه مي تواند از طريق فرآيند تاييد غير مستقيم مندرج در نظامنامه، به صورت غير مستقيم به تاييد   :19 تبصره

 برسيد و به سازمان اطالع داده شود.

 ينفرات كليد -4-3-5
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 مدير عامل كه مي بايستي شرايط زير دارا باشند: 

 تابعيت ايراني .أ

 سال 22حداقل سن  .ب

 دارا بودن قدرت تخصيص امور مالي و قدرت اجرايي جهت انجام تعهدات .ج

 تاييديه حراست سازمان .د

 مدير آموزش 

مركز بايد فردي را به عنوان مدير آموزش) تحت مسئوليت مدير پاسخگو( و با مسئوليت اطمينان از انجام  .أ

ازمان معرفي به سداراي گواهينامه معتبر باشد امور عملياتي و آموزشي برابر اين شيوه نامه و نظامنامه آموزشي كه 

 نمايد. 

 مسئول آموزش تئوري 

ول آموزش تئوري) تحت مسئوليت مدير آموزش( آشنا با اين شيوه نامه مركز بايد فردي را به عنوان مسئ

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

 مسئول آموزش عملي 

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

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

 داراي گواهينامه معتبر .أ

 داراي ارزيابي واحد فوق سبك .ب

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

 في نمايد. اين فرد بايد داري تاييديه حراست سازمان باشد.هاي مركز با رعايت موازين امنيتي به سازمان معر

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

 تعداد كافي معلمين آموزش زميني حسب دوره مورد تقاضا .أ

 تعداد كافي پرسنل امور تداوم صالحيت پروازي .ب

 كافي پرسنل حراستتعداد  .ج
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 ( مي تواند توسط يك يا چند نفر انجام شود.6تصدي امور ذكر شده در اين بند)بند :20 تبصره

 امكانات و تجهيزات مورد نياز  -4-3-6

 مركز بايد امكانات و تجهيزات زير را فراهم نمايد.

 داراي پالك ثبتي از سازمان كه  حداقل دو وسيله پرندهدر اختيار داشتن  

 بايستي داري بيمه شخص ثالث باشند.تمامي پهپادها مي  

 محل مناسب جهت استقرار فعاليتهاي اداري تعيين نمايند 

 محل مناسبي جهت نگهداري پرونده ها و سوابق داشته باشند 

 كالس آموزش تئوري داراي تجهيزات زير باشد 

 نفر با ميز و صندلي مناسب جهت آموزش 3ظرفيت حداقل  .أ

 تخته وايت برد .ب

 ه)مانند تلويزيون يا ويدئو پروژكتور(وسايل نمايش دهند .ج

 از آلودگي صوتي محيطي محفوظ باشد. .د

 داراي نور كافي و مناسب آموزش باشد. .ه

 اختيارات مركز 

 برگزاري دوره هاي آموزشي پهپادها .أ

 درخواست صدور گواهينامه آموزشي براي متقاضيان .ب

 معرفي هنرآموز به حراست سازمان جهت دريافت تاييديه امنيتي .ج

 موزشنحوه آ 

 آموزش شامل آموزش تئوري، آزمون تئوري، آموزش عملي و آزمون عملي است.
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 آموزش هاي تئوري و عملي بر اساس سيالبسهاي آموزشي تائيد شده سازمان مي باشد 

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

 برابر نظامنامه ارائه گرددبايد توسط استاد واجد شرايط  آموزش هاي عملي 

 مدت دوره هاي آموزش تئوري و عملي بايد مطابق با نظامنامه مركز باشد. 

 باشد. پهپادآموزش هاي پروازي بايد بر روي يك نوع  

 نحوه آزمون -4-3-7

 نحوه آزمون تئوري 

 به ازاي هر موضوع تئوري مي بايستي يك آزمون برگزار گردد. .أ

 ي آموزشي انجام شود.بدون استفاده از كتب و يادداشت ها .ب

 توسط استاد واجد شرايط مركز برگزار گردد. .ج

 آزمون فقط براي كساني كه در كالس حضور داشتند برگزار گردد. .د

گونه تقلبي نمود توسط مركز در آن آزمون هردر صورتيكه هنر آموز در طول برگزاري آزمون اقدام به  .ه

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

 در طول يكماه به سازمان اعالم نمايد.

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

شد. ن نمي باتوسط استادي ديگر مجددا آزمون برگزار مي گردد. چنين فردي ديگر مجاز به برگزاري آزمو

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

 نحوه آزمون عملي 

 آزمون عملي پس از تكميل آزمون تئوري و توسط معلم خلبان منتخب سازمان برگزار شود. .أ

برگزار گردد كه هنرآموز آموزش تئوري و پروازي خود را برروي آن  پهپادآزمون پروازي بايد با نوع  .ب

 انده باشد.گذر

 مدت دوره -4-3-8
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 Airplaneدوره صالحيت پهپاد  

 باشد.ساعت عملي مي 35ساعت تئوري و  15ساعت  كه شامل  50أ. حداقل مدت اين دوره 

 باشد.ساعت مي 70ب. حداكثر مدت اين دوره 

 Multirotorدوره صالحيت پهپاد  

 باشد.عملي ميساعت  16ساعت تئوري و  12ساعت  كه شامل  28أ. حداقل مدت اين دوره 

 باشد.ساعت مي 40ب. حداكثر مدت اين دوره 

 Helicopterدوره صالحيت پهپاد  

 باشد.ساعت عملي مي 70ساعت تئوري و  30ساعت  كه شامل  100أ. حداقل مدت اين دوره 

 باشد.ساعت مي 140ب. حداكثر مدت اين دوره 

 Airshipدوره صالحيت پهپاد  

 باشد.ساعت عملي مي 16ساعت تئوري و  12ت  كه شامل ساع 28أ. حداقل مدت اين دوره 

 باشد.ساعت مي 40ب. حداكثر مدت اين دوره 

را كسب  Multi rotorو  Airplaneاستفاده نمايند بايد هر دو مهارت  VTOLافرادي كه بخواهند از پهپادهاي   :21 تبصره

 نمايند.

 نحوه صدور گواهينامه -4-3-9

ون تئوري و آزمون پروازي فرد را بهمراه سوابق آزمونها به سازمان معرفي مركز مي بايستي پس از قبولي متقاضي در آزم

 .نمائيد تا گواهينامه شخص پس از تائيد كارشناس منتخب صادر گردد
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 مستندات و بايگاني -4-3-10

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

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.

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

 اري نمايد.مركز نگهد

 مركز مي بايستي در پرونده هريك از معلمين و هنرآموزان مدارك ذيل را داشته باشد. 

 عكس .أ

 كپي كارت ملي و شناسنامه .ب

 كپي آخرين مدرك تحصيلي .ج

 قرارداد في مابين .د

 تاييديه حراست .ه

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

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

 تغييرات مركز -4-3-11

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 .أ

 محل مركز .ب

 اضافه نمودن محل فعاليت  .ج

 مدير پاسخگو .د

 ي و حراستمسئولينعمليات، فن .ه

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

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

 اتفاقات گزارش -4-3-12
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خطر  ه و يا اتفاقي كه ايمني پرواز را بهبروز سانحه، حادث پهپاددر صورتيكه در حين عمليات پرواز و ياتعمير و نگهداري 

 منعكس نمايد. uas.cao.ir پهپادساعت بايستي موضوع را به سازمان از طريق سامانه  48اندازد رخ دهد. مركز ظرف 

حادثه جدي وحوادث ايمني را مطابق شيوه –مدير مربوطه موظف است گزارش رويدادهاي ايمني شامل، سانحه :22 تبصره

 به سازمان ارسال نمايد. CAD 6319 به شمارهدهي اجباري نامه گزارش

 استمرار اعتبار گواهينامه مركز آموزشي -4-3-13

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

 تعليق و يا باطل نشده باشد

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

 نمايد. در صورتيكه پس از دوبار اعالم كتبي، مركز اجازه  بازرسيو يا مميزي را به سازمان ندهد مجوز باطل مي گردد

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

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

 

 احداث منطقه پروازي -4-4

 دامنه كاربرد -4-4-1

اين بخش الزاماتي كه بايد توسط متقاضي احداث منطقه پروازي جهت انجام پرواز هاي تست و آموزشي ويا تفريحي اجابت 

 شود را بيان مي كند.

 هايي بايست، تقاضاي خود را به وزارت محترم ورزش و جوانان )انجمن ورزشمتقاضيان مناطق ورزشي هوائي م :23 تبصره

 هوائي( ارائه و پيگيري نمايند.

بازي، ميبايست، تقاضاي خود را به شهرداري محل مربوطه ارائه و پيگيري هاي اسبابمتقاضيان محل پرواز پرنده :24 تبصره

 نمايند.

 اقدامات اوليه متقاضي -4-4-2

 ايستي:ب منطقه پروازي متقاضي احداث
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 .باشندتائيديه نام شركت از اداره ثبت شركتها و موسسات تجاري داراي متقاضيان حقيقي  

ضمن ارائه درخواست خود به دبيرخانه سازمان، مدير عامل پيشنهادي شركت را نيز معرفي نمايند. مدارك مورد  

 نياز به اطالع متقاضي خواهد رسيد.

 د.را ارايه نمايضوع فعاليت پهپادي در آن قيد شده باشد، حقوقي صورتجلسه هاي مربوطه كه مومتقاضي  

 در استان تهران( عليه السالم)قرارگاه ثاراهلل  هااخذ نظريه شوراي تامين استان 

 اخذ نظريه از مراجع ذيصالح مربوطه براساس دامنه فعاليت مورد تقاضا 

ن استان، سازمان هيچگونه مداركي از در صورت عدم تاييد متقاضي توسط مراجع نظارتي و همچنين شوراي تامي :25 تبصره

 متقاضي در خصوص ادامه فرايند ذيل دريافت نمي نمايد.

 مستندات الزم  -4-4-3

 ارائه مختصات زمين  

 ارائه مستندات الزم در خصوص حق بهره برداري شركت از زمين 

 ارائه نظامنامه عملياتي منطقه پروازي 

 معرفي مدير منطقه پروازي 

 معرفي مدير حراست  

 سندواريز تعرفه هاي مربوطه 

 الزامات منطقه پرواز -4-4-4
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 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. 20متري محل مانعي با بيشتر از  1000در شعاع  

 نظامنامه عملياتي منطقه پروازي -4-4-5

ي شامل اطالعات مرتبط با موقعيت مكاني، تسهيالت، خدمات، تجهيزات، دستورالعمل هاي عملياتي مربوط، ساختار سند

 (كه به تصويب سازمان مي رسد.LOPاي )سازماني و مديريت منطقه پرواز از جمله نحوه تدوين و تنظيم پرواز منطقه

 نفرات -4-4-6

 مدير عامل كه مي بايستي شرايط زير دارا باشند: 

 بعيت ايرانيتا .أ

 سال 22حداقل سن  .ب

 دارا بودن قدرت تخصيص امور مالي و قدرت اجرايي جهت انجام تعهدات .ج

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

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

 مركز بايد فردي را بعنوان مديرمنطقه پروازي معرفي نمايد. 

 اختيارات مركز-4-4-7

 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...( 

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

 تغييرات مركز -4-4-8

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 .أ
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 محل مركز .ب

 ت اضافه نمودن محل فعالي .ج

 مدير پاسخگو .د

 مسئولين عمليات، فني و حراست .ه

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

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

 گزارش اتفاقات -4-4-9

بروز سانحه، حادثه و يا اتفاقي كه ايمني پرواز را به خطر اندازد رخ دهد. مركز  پهپاد در صورتيكه در حين عمليات پرواز

 منعكس نمايد. uas.cao.irساعت بايستي موضوع را به سازمان از طريق سامانه پهپاد  48ظرف 
حادثه جدي و حوادث ايمني را  –مدير منطقه پروازي موظف است گزارش رويدادهاي ايمني شامل، سانحه  :26 تبصره

 به سازمان ارسال نمايد. 6319مطابق شيوه نامه شماره 

 استمرار اعتبار گواهينامه بهره برداري -4-4-10

سال صادر مي گردد )مگر در موارد استثنايي(. اين مجوز به شرط رعايت موارد زير معتبر باقي مي  3مجوز مركز با اعتبار 

 ماند:

 ل نشده باشد،عودت و يا باط مجوز تعليق، 

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.

مديد ت انقضاء مدت زمان مجوز مكاتبات الزم را با سازمان در جهتمركز مي بايستي حداكثر يكماه قبل از  

 مجوز انجام دهد در غير اينصورت سازمان مسئوليتي در قبال مركز نخواهد داشت.
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 هاليستضمائم، فرم ها و چک  -5

 ضمائم -5-1

 عملياتي هاي نظامنامهضميمه )الف( سرفصل

 زير باشد:نظامنامه عملياتي شركت بايد حداقل شامل موارد 

 وضعيت بازنگري و اصالحات سند -1

 توزيع ليست -2

 اظهارنامه -3

 موثر صفحات ليست -4

 اختصارات -5

 تعاريف -6

 فصل اول )معرفي شركت( -7

 ساختار شركت 

 فعاليت شركت 

 شغل / پست احراز شرايط 

 شغل / پست شرح 

 جدول نفرات كليدي 

 فصل دوم )كنترل عمليات( -8

  بر كنترل عملياتنقش نظارتي مديرعامل 

 اقدامات شركت به منظور جلوگيري از حادثه و سانحه 

 گزارش حادثه و سانحه 

  حداقل تركيب تيم عملياتي 

  شرايط اعضاي تيم 

  روند ثبت و نگهداري اطالعات 

 فصل سوم )آماده سازي به منظور شروع عمليات( -9

  فراهم نمودن شرايط اوليه 

  هاي عملياتياز نظر محدوديتموقعيت سايت عملياتي و ارزيابي آن 

 ارزيابي ريسك 

  اطالع رساني پيش از شروع هر عمليات 
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 دريافت مجوزهاي عملياتي 

 ايند تكميل طرح پروازي و ارائه به مراجع ذيصالحفر 

 هاي پروازي متناسب با شرايط آب و هواييتعيين محدويت 

 آماده سازي تجهيزات پهپاد 

 عملياتي و چك پيش از پرواز( فصل چهارم )روند اجرايي در سايت -10

 بازديد از سايت 

 محدود سازي منطقه عملياتي 

 چك ارتباطات 

 مديريت باتري 

 چك نهايي پهپاد 

  چك كاليبره بودن تجهيزات 

 فصل پنجم )روند اجرايي در حين پرواز( -11

 تعيين فرايند استارت 

 تعيين فرايند بلند شدن 

 تعيين فرايندهاي اجرايي در حين پرواز 

 فرايند نشستن تعيين 

 تعيين فرايند خاموش كردن 

 تعيين اقدامات بعد از پرواز 

 فصل ششم )برنامه شرايط اضطراري( -12

 فصل هفتم )آموزش( -13

 هاي اوليه پرسنل شركتآموزش 

 اي پرسنل شركتهاي دورهآموزش 

 فصل هشتم -14

 )تشريح عمليات شركت )متناسب با نوع عمليات پهپادي 

 نگهداري و انبار(فصل نهم)  -15

 امكانات و تجهيزات 

 شرايط محيطي 

 رايط امنيتيش 
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 كنترل دسترسي 

 ها(ها و چك ليستفصل دهم )فرم -16

 

 غير عملياتي هاي نظامنامهضميمه )ب( سرفصل

 نظامنامه غيرعملياتي شركت بايد حداقل شامل موارد زير باشد:

 وضعيت بازنگري و اصالحات سند -1

 توزيع ليست -2

 اظهارنامه -3

 موثر صفحات ليست -4

 اختصارات -5

 تعاريف -6

 فصل اول )معرفي شركت( -7

 ساختار شركت 

 فعاليت شركت 

 شغل / پست احراز شرايط 

 شغل / پست شرح 

 جدول نفرات كليدي 

 ساخت( و فصل دوم )طراحي -8

 هدف  

 دامنه فعاليت  

 امكانات و تجهيزات  

 2هاي طراحي و ساختاستاندارد 

  فرايند طراحي و ساخت 

 فرايند تست تجهيزات ساخته شده 

  ليست توانمندي 

 فصل چهارم )تعميرات( -9

  معرفي 

  دامنه فعاليت 
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 امكانات و تجهيزات 

  شرح وظايف 

 فرايند تعميرات 

 فرايند تست تجهيزات تعمير شده 

 ليست توانمندي ها 

 فصل ششم )برنامه شرايط اضطراري( -10

 و انبار(فصل هفتم )نگهداري  -11

 ها و چك ليست ها(فصل هشتم )فرم -12

 

 آموزشي هاي نظامنامهضميمه )ج( سرفصل

 نظامنامه آموزشي شركت بايد حداقل شامل موارد زير باشد:

 وضعيت بازنگري و اصالحات سند -1

 توزيع ليست -2

 اظهارنامه -3

 موثر صفحات ليست -4

 اختصارات -5

 تعاريف -6

 فصل اول )معرفي شركت( -7

 ساختار شركت 

 هاي تئوري و عملي(امكانات و تچهيزات )جهت برگزاري دوره 

 آموزشي موسسه هاي دوره 

 شغل / پست احراز شرايط 

 شغل / پست شرح 

 جدول نفرات كليدي 

 تخصيص مدرسين فرآيند 

 دانشپذيران پرونده تكميل فرآيند 

 گواهينامه صدور فرايند 

 هاي صالحيت پروازفصل دوم دوره -8
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  برگزاري دورههدف از 

  دوره )پيش نيازها( به ورود از قبل الزامات 

 هاتشريح فرايند برگزاري دوره 

 هاتشريح آزمون تئوري و عملي دوره 

 سوم )شبيه سازي پرواز( فصل -9

 امكانات و تجهيزات بخش شبيه ساز آموزشگاه 

 تشريح فرايند برگزاري شبيه سازي 

 سازيارزيابي پايان دوره شبيه  تشريح فرايند 

 چهارم فصل -10

 هافرم ها و چك ليست      

 هاي آموزشي(هاي دورهفصل پنجم )سرفصل -11

 هاي زير باشد:دوره صالحيت كنترل پهپاد حداقل بايد شامل سرفصل

  اطالعات عمومي 

 مقدمه -   

 اصطالحات هوانوردي و پهپادي -   

 قوانين و مقررات -   

 انواع پهپادها -   

 الزامات نگهداري -   

 شرايط آب و هوايي -   

 سيستم مخابراتي -   

 عوامل انساني -   

 هوايي هايحريم با ( آشناييAIPنقشه خواني هوايي ) -   

 ها پرنده ريز و پهپادها با پرواز ايمني اصول -   

 زمين روي بر پرواز خدمه ايمني الزامات -   

 شرايط اضطراري در پرنده هدايت سيستم بحران مديرت -   

 خطرناك كاالهاي با مرتبط بالقوه خطرات -   

 )اطالعات تخصصي )متناسب با نوع پرنده 
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 دوره نظري 

 اطالعات عمومي نوع پرنده -   

 اصول عملكرد، عملكرد موتور، سيستم ها و ابزارها -   

 محدوديت هاي عملياتي مربوط به نوع پرنده -   

 هاي پيش از پرواز، حين پرواز و بعد از پروازچك -   

 نگهداري پرنده ) بدنه، موتور و ساير تجهيزات ( -   

 ها( Airship خصوصيات فيزيكي و كاربرد عملي گازها)براي  -   

 پروسيجرها در هنگام عملكرد نادرست بخشي از پهپاد -   

 (loading & performance ) بارگيري عملكرد -   

 سيستم هاي كمك ناوبري -   

 دوره عملي 

 آيروديناميك پرنده -   

 پرواز  مكانيك -   

 زميني پايگاه و پرواز كنترل افزارهاينرم -   

 شبيه ساز پرواز -   

 پروسيجر عملياتي -   

 جهت يابي -   

   - Take off , landing 

 مانورهاي پايه -   

 كنترل پرواز -   

 پرواز بحران  مديريت و اضطراري شرايط -   

 

 هاليستها و چك فرم 
 FR9060-01 
 FR9060-02 
 FR9060-03 
 FR9060-04 
 FR9060-05 
 FR9060-06 



 (پهپادها) پذيرازدور هدايت پرنده وسايل مقررات -9060شيوه نامه 

 1400  آبان 6463از  48صفحه  01بازنگري 01ويرايش 

 نمونه تابلو منطقه پهپاد ممنوع -1شكل  -5-1

 

 
 نمونه تابلو منطقه پهپاد ممنوع -12شكل 

 
 

 



 (پهپادها) پذيرازدور هدايت پرنده وسايل مقررات -9060شيوه نامه 

 1400  آبان 6463از  49صفحه  01بازنگري 01ويرايش 

 مهارت پرواز پهپادنمونه گواهينامه  -2شكل  -5-2

 

 

 

 
 نمونه گواهينامه مهارت پرواز پهپاد -2شكل 

 

 



 (پهپادها) پذيرازدور هدايت پرنده وسايل مقررات -9060شيوه نامه 

 1400  آبان 6463از  50صفحه  01بازنگري 01ويرايش 

 

 FR9060-01فرم -1پيوست 

 



 (پهپادها) پذيرازدور هدايت پرنده وسايل مقررات -9060شيوه نامه 

 1400  آبان 6463از  51صفحه  01بازنگري 01ويرايش 

 



 (پهپادها) پذيرازدور هدايت پرنده وسايل مقررات -9060شيوه نامه 

 1400  آبان 6463از  52صفحه  01بازنگري 01ويرايش 

 FR9060-02 - 2پيوست 

 

 



 (پهپادها) پذيرازدور هدايت پرنده وسايل مقررات -9060شيوه نامه 

 1400  آبان 6463از  53صفحه  01بازنگري 01ويرايش 

 
 



 (پهپادها) پذيرازدور هدايت پرنده وسايل مقررات -9060شيوه نامه 

 1400  آبان 6463از  54صفحه  01بازنگري 01ويرايش 

 



 (پهپادها) پذيرازدور هدايت پرنده وسايل مقررات -9060شيوه نامه 

 1400  آبان 6463از  55صفحه  01بازنگري 01ويرايش 

 



 (پهپادها) پذيرازدور هدايت پرنده وسايل مقررات -9060شيوه نامه 

 1400  آبان 6463از  56صفحه  01بازنگري 01ويرايش 

 

 3پيوست 

 



 (پهپادها) پذيرازدور هدايت پرنده وسايل مقررات -9060شيوه نامه 

 1400  آبان 6463از  57صفحه  01بازنگري 01ويرايش 



 (پهپادها) پذيرازدور هدايت پرنده وسايل مقررات -9060شيوه نامه 

 1400  آبان 6463از  58صفحه  01بازنگري 01ويرايش 



 (پهپادها) پذيرازدور هدايت پرنده وسايل مقررات -9060شيوه نامه 

 1400  آبان 6463از  59صفحه  01بازنگري 01ويرايش 

 
 



 (پهپادها) پذيرازدور هدايت پرنده وسايل مقررات -9060شيوه نامه 

 1400  آبان 6463از  60صفحه  01بازنگري 01ويرايش 

 

 

 
 

 

 

 



 (پهپادها) پذيرازدور هدايت پرنده وسايل مقررات -9060شيوه نامه 

 1400  آبان 6463از  61صفحه  01بازنگري 01ويرايش 



 (پهپادها) پذيرازدور هدايت پرنده وسايل مقررات -9060شيوه نامه 

 1400  آبان 6463از  62صفحه  01بازنگري 01ويرايش 



 (پهپادها) پذيرازدور هدايت پرنده وسايل مقررات -9060شيوه نامه 

 1400  آبان 6463از  63صفحه  01بازنگري 01ويرايش 

 



 (پهپادها) پذيرازدور هدايت پرنده وسايل مقررات -9060شيوه نامه 

 1400  آبان 6463از  64صفحه  01بازنگري 01ويرايش 

 


