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 كليات -1

 هدف 

 " نامه آيين همچنين و 31/5/86 مصوب " غيرنظامي سبك فوق پرنده وسايل ساماندهي و مديريت " نامه آيين با مطابق

 نامه يوهش عنوان به نامهشيوه اين ، دولت محترم هيات " نظامي غير فرودگاههاي مديريت و برداري بهره ، توسعه ، احداث

 دربرگيرنده و بوده غيرنظامي دور راه از كنترل سبك فوق پرنده وسايل كاربران و برداران بهره كليه فعاليت بر نظارت

 وزهح در پرنده وسايل از نوع اين پرواز عمليات بر نظارت و دهي گواهي خصوص در كشوري هواپيمايي سازمان نظارت

 غير دور اهر از كنترل پرنده وسايل پذيرش جهت يكپارچگي ايجاد نامه شيوه اين از كلي هدف لذا. باشد مي غيرنظامي

 در رندهپ وسايل نوع اين ساخت و طراحي جهت ساختها زير توسعه و پرنده وسايل از نوع اين ايمن پرواز عمليات و نظامي

 .باشد مي كشور

 :باشد مي ذيل موارد شامل كلي طور به نامه شيوه اين اهداف 

 كشور در دور راه از كنترل پرنده وسايل خروج و ورود بر نظارت 

 دور راه از كنترل پرنده وسايل مونتاژ و ساخت ، طراحي فعاليتهاي بر نظارت 

 دور راه از كنترل پرنده وسايل از فعاليت و پروازي فعاليت بر مستمر نظارت 

 نظامي غير امور در دور راه از كنترل پرنده وسايل از مناسب گيري بهره 

 كشور فضاي در پروازها كليه ايمني ارتقاء 

 احتمالي سوانح بروز از پيشگيري منظور به دور راه از كنترل پرنده وسايل پرواز عمليات ساماندهي 

 كشور در دور راه از كنترل پرنده وسايل اطالعاتي بانك ايجاد 

 حدود 

 :باشد مي ذيل موارد در دور راه از كنترل پرنده وسايل فعاليت خصوص در نامهشيوه اين كاربرد دامنه

 آموزشي 

 سرگرمي و تفريحي 
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 دريايي و زميني مرور و عبور پايش 

 آتش كردن خاموش 

 ،رساني امداد و نجات تجسس 

 (هوا و آب) جوي شرايط پايش 

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

 زيست محيط از حفاظت 

 كشاورزي خدمات 

 معدن اكتشاف و شناسي زمين 

 ،برداري نقشه و عكسبرداري فيلمبرداري  

 شهرسازي و راه با مرتبط اقدامات  

 گاز و برق و آب خطوط پايش 

 تحقيقاتي و علمي 

 پست و بار حمل 

 سازمان تاييد مورد ورزشي تفريحي،گردشگري، خدمات ديگر 

 مسئوليت اجرا 

 .باشد مي كشوري هواپيمايي سازمان عهده به نامه شيوه اين الزامات اجراي بر نظارت مسئوليت

 انتشار، كنترل و توزيع سند 

 

 تعاريف 

 الملليبين سازمان همچنين و ايران كشوري هواپيمايي سازمان مقررات و قوانين مطابق تعاريف و اصطالحات كليه

 ايران اسالمي جمهوري كشور محدوده در تعاريف همچنين. باشند مي DOC 10019:  جمله از( ايكائو) كشوري هواپيمايي

 : باشند مي ذيل شرح به
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 ايران اسالمي جمهوري كشوري هواپيمايي سازمان: سازمان 

 ايران هوايي ناوبري و فرودگاهها شركت : شركت

 مي عاليتف سازمان پرواز استاندارد معاونت نظر زير كه است گروهي:  سبك فوق پرنده وسايل بر نظارت گروه

 .نمايد

 .باشد مي اهللثار قرارگاه تهران در و تامين شوراي استانها در امنيتي عاليه نظارت گروه : امنيتي عاليه نظارت گروه

 مي رلكنت دور خلبان ايستگاه يك از كه دور راه از كنترل پرنده وسيله يك ( :RPA) دور راه از كنترل پرنده وسيله

 .باشد مي پيوست 2 جدول مطابق برخاست وزن حداكثر اساس بر دور راه از كنترل پرنده وسايل بندي دسته. گردد

 .گردد مي انجام درآمد كسب قصد به كه دور راه از كنترل پرنده وسايل عمليات :تجاري عمليات

 خابانت بردار بهره توسط كه دوري راه از كنترل پرنده وسيله خلبان ( :RPA) دور راه از كنترل پرنده وسيله خلبان

 . دارد عهده بر را دور راه از كنترل پرنده وسيله ايمن پرواز انجام و فرماندهي مسئوليت و شده

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

 .باشد مي RPA پرواز يك

 پرواز حدوديتيم هيچگونه بدون تواند مي پرنده وسيله يك كه است دريا يا زمين سطح از ارتفاعي حداكثر : پرواز سقف

 .نمايد

 .آيد در پرواز به خلبان كنترل تحت تواند مي RPA  يك كه است اي فاصله حداكثر : عمل شعاع

 مطابق محدود و مشخص پروازي ارتفاع و عمل شعاع با مناطقي :دور راه از كنترل پرنده وسايل پروازي مجموعه

 تجاري غير مقاصد با دور راه از كنترل پرنده وسايل پروازي فعاليت براي پيوست 2 جدول
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( AIP) كشور هوانوردي اطالعات كتاب در مناطق اين مشخصات كه است مناطقي : محدوده و ممنوعه پرواز مناطق

 .است شده درج

 اختيار در را دور اهر از كنترل پرنده وسيله مالكيت كشور، مقررات و قوانين اساس بر كه حقوقي يا حقيقي شخصي :مالك

 .دارد

 . برد مي بهره RPA پرواز عمليات از كه حقوقي يا حقيقي شخص هر :بردار بهره

 .دارد عهده بر را مدل دور راه از كنترل پرنده وسيله كنترل و هدايت مسئوليت كه شخصي : مدل كاربر

 پرنده وسيله يك Remotely Piloted Aircraft Systems : RPAS (RPAS) دور راه از كنترل پرنده وسيله سيستم

 نوع رحط در كه ديگري مولفه هر و نياز مورد فرمان و كنترل خطوط آن، به مرتبط ي(ها) ايستگاه و دور راه از كنترل

 . شود مي شامل را است گرديده مشخص
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 از وسايل پرنده كنترل از راه دور فعالييتاخذ مجوز  -2

 برداري شرايط اخذ مجوز بهره 

هرهآموزش و تفريحي ( بايستي داراي مجوز بكليه متقاضيان فعاليتهاي تجاري وسايل پرنده كنترل از راه دور ) غير از 

 به شرح ذيل مي باشد : فعالييتبرداري از سازمان باشند. مراحل اخذ مجوز 

عضويت در سامانه وسايل پرنده كنترل ازراه دور سازمان و ارائه مدارك مورد نياز بر اساس مطالب مندرج در  

 سامانه

 دهد.اه دوري كه عمليات تجاري آن را انجام ميثبت شماره سريال كليه وسايل پرنده كنترل از ر 

 پيوست. 2خلبانان واجد شرايط بر اساس جدول  معرفي 

مراكز تفريحي وسايل پرنده كنترل از راه دور كه عمليات تجاري تفريحي وسايل پرنده كنترل از راه دور  :1 تبصره

پيوست نياز به اخذ  2كيلوگرم يا كمتر را انجام مي دهند در صورت رعايت موارد مندرج در جدول  2با وزن 

 ندارند. فعالييتمجوز 

 از راه دوراخذ مجوز مركز آموزش خلباني وسايل پرنده كنترل  -3

 شرايط اخذ مجوز مركز آموزش 

عضويت در سامانه وسايل پرنده كنترل ازراه دور سازمان و ارائه مدارك مورد نياز بر اساس مطالب مندرج در  

 سامانه

ثبت شماره سريال كليه وسايل پرنده كنترل از راه دوري كه عمليات تجاري آن را انجام مي دهد. متقاضيان اخذ  

ش خلباني وسايل پرنده كنترل از راه دور ) غير از مدل ( جهت انجام فعاليت بايستي گواهينامه مجوز مركز آموز

 از سازمان اخذ نمايند. فعالييت
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 الزامات اخذگواهينامه خلباني وسايل پرنده كنترل از راه دور  -4

اين نوع از  PPLواهينامه براي به پرواز درآوردن وسايل كنترل از راه دوري كه عمليات تجاري انجام مي دهند اخذ گ

( و داشتن دانش هوانوردي عمومي مطابق نيازمندي هاي گواهينامه مذكور الزم است. همچنين RPA-PPLوسايل پرنده )

 گذراندن دوره هاي آموزشي خاص مرتبط با وسايل پرنده كنترل از راه دور نيز ضروري است.

 الزامات عملياتي  -5

 كنترل از راه دور مدل )غير تجاري( الزامات عمليات پرواز وسايل پرنده 

وسايل پرنده كنترل از راه دور مدل تنها در شرايطي اجازه پرواز دارند كه شرايط ديد در آن لحظه به بهره بردار  

امكان مشاهده مداوم هواپيماي مدل را بدهد. اين بدان معنا است كه پرواز اين نوع وسايل پرنده در شرايط ديد 

 كم ممنوع مي باشد.

وسايل پرنده كنترل از راه دور مدل تنها مجاز به پرواز در مجموعه پروازي وسايل پرنده مدل بوده و نبايستي  

متري افراد و همچنين مناطق پر جمعيت پرواز نمايند. اين بدان معني است كه وسايل پرنده مدل  30نزديكتر از 

ا ، پاركهاي پرجمعيت يا مناطق ورزشي كه در آنها اجازه پرواز بر باالي مناطقي نظير سواحل ، پشت بام خانه ه

 يك مسابقه ورزشي در جريان است را ندارند.

 متر را ندارند. 100وسايل پرنده مدل اجازه پرواز باالتر از ارتفاع  

 از مناطق فرودگاهي پرواز نمايند.(KNM 5) پنج ناتيكال مايلوسايل پرنده مدل نبايستي نزديكتر از  

 در شهرها و مناطقسايل پرنده كنترل از راه دور مدل، در نظر گرفتن مجموعه مناطق فعاليت پروازي و قبل از 

 كشور الزم است هماهنگي هاي الزم با سازمان و شركت انجام گردد.  مختلف

 عمليات پرواز وسايل پرنده كنترل از راه دور غير مدل )تجاري( الزامات 

متر باالي سطح زمين و با شرايط ديد  100ر مدل متقاضي اجازه پرواز تا ارتفاع وسايل پرنده كنترل از راه دور غي 

 كافي در مجموعه مناطق تاييد شده پروازي نياز به تاييديه ندارند.
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وسايل پرنده كنترل از راه دور هرگز نبايد در فضايي پرواز كنند كه موجب ايجاد مانع و انسداد جهت نشست و  

يماهاي ديگر )با سرنشين( در مجاورت فرودگاهها و يا مناطق پروازي مورد تردد برخواست يا نزديكي هواپ

 پيوست (. 1جدول  2هواپيماهاي با سرنشين گردند ) بند 

مسئوليت جدايي پرواز وسايل پرنده كنترل از راه دور از وسايل پرنده سرنشين دار با خلبان پرواز وسيله  :2 تبصره

 پرنده كنترل از راه دور مي باشد.

 متري افراد پرواز نمايند.  30پرنده كنترل از راه دور نبايستي بدون معافيت نزديكتر از  وسايل 

 پيوست (. 1جدول  9وسايل پرنده كنترل از راه دور هرگز نبايد در مناطق و نواحي پر جمعيت پرواز نمايند ) بند  

 با آالت دقيق بدون تاييديه وسايل پرنده كنترل از راه دور نبايد خارج از محدوده ديد و به صورت پرواز -5-2-1

 خاص پرواز نمايند.

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 تاييد شده پروازي انجام گردد.

 اخذ مجوز از قرارگاه ثاراهلل مي باشد.كسب مجوز پروازي بر فراز شهر تهران منوط به  

فعاليت پروازي كليه وسايل پرنده كنترل از راه دور در استانهاي مختلف منوط به انجام هماهنگي و  اخذ مجوز از  

 سازمان مي باشد.

مناطق ممنوع بوده و در ساير  "( مطلقاProhibitedپرواز وسايل پرنده كنترل از راه دور بر فراز مناطق ممنوعه ) 

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

باشد كليه با توجه به اينكه سازمان نقشه برداري كشور متولي انجام عمليات نقشه برداري و عكسبرداري هوايي مي 

قشه ر انجام گرفته و متقاضيان مربوطه از طريق سازمان ناين فعاليتها مي بايست از طريق سازمان نقشه برداري كشو

 برداري كشور نسبت به اخذ مجوز از سازمان اقدام نمايند.

كليه تهيه كنندگان امور تصويربرداري هوايي جهت تهيه فيلم، مستند، پوشش هاي خبري و ... بايستي  

 وز ارائه نمايند.درخواست خود را از طريق سازمان صدا و سيما به سازمان جهت اخذ مج
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فرودگاههايي كه متعلق و تحت مالكيت سازمانها  5NMپرواز هرگونه وسيله پرنده بدون سرنشين در محدوده  

 و نهادهاي ديگر است منوط به اخذ تاييديه از سازمان مي باشد.

در  NM 5سازمانها و بهره برداراني كه متقاضي عمليات تجاري وسايل پرنده كنترل از راه دور در محدوده  

شرايط اضطراري مي باشند الزم است قبل از انجام عمليات، هماهنگي هاي الزم را با سازمان به عمل آورند. مجوز 

 مربوطه براي مدت معيني و براي مقاصد معيني كه توسط متقاضي درخواست شده صادر مي گردد.

، فرودگاه CTR ،TMAاخل محدوده طرح پروازي عمليات وسايل پرنده كنترل از راه دور با كاربرد تجاري د 

ها و استريپ هاي پروازي همانند وسايل پرنده سرنشين دار بايستي حداقل يك ساعت قبل از پرواز به واحد مراقبت 

 پرواز فرودگاه مربوطه ارسال گردد.

وسيله  زدر فرودگاه هايي كه رابط قرارگاه پدافند هوايي خاتم االنبياء آجا مستقر مي باشد بايستي طرح پروا 

پرنده كنترل از راه دور از طريق مراقبت پرواز فرودگاه مربوطه به شبكه يكپارچه پدافند هوايي ارائه گردد. در 

فرودگاه ها يا مناطقي كه رابط پدافند هوايي مستقر نمي باشد با نوشتن توافقنامه اي بين بهره بردار، پدافند هوايي 

 اطالع رساني صورت پذيرد.  5وافق، پرواز انجام و مطابق تبصره منطقه و مديريت فرودگاه، در محل مورد ت

 خصوصيات وسائل پرنده  -6

 الزامات وسايل پرنده كنترل از راه دور و تجهيزات و متعلقات جانبي 

رده زير دسته بندي  4( در MTOMطبق مقررات سازمان، وسايل پرنده كنترل از راه دور بر اساس حداكثر وزن برخاست )

 مي گردند:

Very small (MTOM  ≤   2Kg)                                                                                                                     

Small (2Kg   <   MTOM  ≤   25Kg)                                                                                                            

Medium (25Kg   <   MTOM  ≤   150Kg) 

Large (150Kg   <   MTOM  <   600Kg) 

و يك لينك كنترل و فرمان تحت  RPS( Remotely piloted station)وسايل پرنده كنترل از راه دور با به كارگيري 

، تجهيزات ناوبري ، تجهيزات مراقبت  recovery، تجهيزات launchكنترل مي گردند. ديگر تجهيزات شامل  C2عنوان 

) منجنيق ، دستگيره ، راكت ،   RPA، تجهيزات پرتاب و بازيابي )تجهيزاتي براي نشست و برخواست  ATCو ارتباطي 
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و خلبان خودكار،  (FMS)، سيستم مديريت پرواز  (FCC) هوا ، شبكه ، چتر نجات و ... (، كامپيوتر كنترل پروازبالشتك 

سيستم خاتمه پرواز )كه اجازه پروسه اتمام پرواز با يك روش كنترل شده درمواقع اضطراري را مي دهد( مي باشند. طبق 

 شناخته مي شود. RPASتحت عنوان  C2و   RPA  ،RPSموارد گفته شده تركيبي از 

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.

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

 پرنده بر روي زمين يا در هوا را نداشته باشد.  

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

هره ره برداري از باند فركانسي غير تجاري مي بايست بسازمان تنظيم مقررات راديويي باشد و در صورت نياز به به

 بردار تأييديه آن را از سازمان مذكور اخذ نمايد.

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

 ثبت اطالعات پرواز دفترچه  -6-1-4-1

 (Flight Data Recorderضبط داده هاي پرواز )  -6-1-4-2

 (RPAله پرنده كنترل از راه دور )سامانه رديابي آنالين روي وسي  -6-1-4-3

 Fail Safeتوانايي بازگشت به مبدأ و داشتن   -6-1-4-4

 ثبت وسيله پرنده و مشخصات مالـك در سامانه سازمان  -6-1-4-5

 گزارش سانحه ، گزارش فرود اضطراري و داشتن سناريوي شرايط اضطراري   -6-1-4-6

 ضد آب بودن ويا داشتن بالشتك هوا جهت غرق نشدن )درصورت پرواز روي آب(  -6-1-4-7

ه فركانس هوانوردي )درصورت بهره گيري از فركانس غير تجاري( از سازمان تنظيم مقررات و ارائ  -6-1-4-8

 كسب تاييديه از سازمان توسط مالك وسيله پرنده
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 سوانح و حوادث -7

 نحوه گزارش دهي سوانح و تخلفات وسايل پرنده كنترل از راه دور 

در صورتي كه كاربر مدل يا خلبان وسيله پرنده كنترل از راه دور مرتكب تخلف شده و يا به دليل عدم رعايت  

موجب ايجاد خطر براي اشخاص، حيوانات و يا موجب خسارتي شود، بايستي در اسرع وقت  نامهشيوهالزامات اين 

 به سازمان گزارش شود.

دور دچار سانحه يا سرقت شود بايستي بالفاصله به مراجعي كه  در صورتي كه يك وسيله پرنده كنترل از راه 

مجوز فعاليت آن را صادر نموده اند گزارش داده شده و مسئوليت كليه مسائل امنيتي و ايمني به عهده دارنده مجوز 

 مي باشد.   
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 : محدوديت هاي پروازي1جدول

 نوع محل رديف
 فاصله از محل

 )متر(
 توضيحات

 داخل فرودگاه 1
 

---- 

ممنوع مگر با هماهنگي قبلي با مراقبت پرواز 

فرودگاه و تحت شرايط تعيين شده توسط 

 مقامات ذي صالح كشوري

 9000 محدوده فاينال فرودگاه ها 2
( ARPمحاسبه ، نقطه مرجع )مبناي 

 فرودگاه مي باشد.

 500 حريم مراكز حساس ، مهم و حياتي تعريف شده 3
مبناي محاسبه ، حصار يا ديوار مراكز ياد 

 شده مي باشد.

4 
بيمارستان ها ، مدارس ، اماكن آموزشي ، آسايشگاه 

 ها ، مساجد ، زيارتگاه ها و...
100 

مراكز ياد مبناي محاسبه ، حصار يا ديوار 

 شده مي باشد.

 150 آثار باستاني 5
مبناي محاسبه ، حصار يا ديوار مراكز ياد 

 شده مي باشد.

6 

اماكن عكسبرداري ممنوع )پادگانها ، سدها ، 

سفارتخانه ها ، خطوط انتقال نفت و گاز ، مراكز 

 امنيتي و انتظامي(

300 

مبناي محاسبه ، حصار يا ديوار مراكز ياد 

 باشد.شده مي 

 1000 سايت هاي پدافند و نوار مرزي كشور 7
مبناي محاسبه ، حصار يا ديوار مراكز ياد 

 شده مي باشد.

 --- 30 افراد 8

 100 مناطق پر جمعيت  9
مبناي محاسبه ، نزديك ترين محل به مناطق 

 ياد شده مي باشد.

 100 بزرگراه ها ، جاده ها ، خيابانها ، خطوط ريلي 10
محاسبه ، لبه كناري بزرگراه ها و مبناي 

 جاده ها مي باشد.

 100 پمپ بنزين و اماكن قابل اشتعال 11
مبناي محاسبه ، حصار يا ديوار مراكز ياد 

 شده مي باشد.

12 
منابع صوتي و اختالل راديويي )كابلهاي فشار قوي ، 

 ، رادارها  و ...(  BTSدكلهاي بي سيم ، 
100 

 قرارگيري منابع ذكرمبناي محاسبه ، از محل 

 شده مي باشد.

 به كلي ممنوع ممنوع داخل تونل ها 13
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 : محدوديت هاي شعاع عمل و سقف پرواز2جدول 

دسته بندي 

 وزني
 وزن

 حداكثر شعاع عمل

 )متر(
 توضيحات

 حداكثر سقف پرواز

 )متر(

Very small 

 

MTOM  ≤   2Kg 
 

 

 نياز به كسب مجوز ندارد . - 300

 . در ديد مستقيم چشم كاربر باشد -

فعاليت فقط در مجموعه مناطق تاييد شده پروازي به 

 استثناء كاربردهاي تجاري

100 

 اخذ مجوز از سازمان  <300

از سازمان و  PPLنياز به كاربر داراي گواهينامه 

گذراندن دوره هاي آموزشي خاص وسايل پرنده 

 كنترل از راه دور

100>  

Small 

 

2Kg   <   MTOM  ≤   25Kg 

 

300 
 نياز به كسب مجوز ندارد . -

 . در ديد مستقيم چشم كاربر باشد -

فعاليت فقط در مجموعه مناطق تاييد شده پروازي به 

 استثناء كاربردهاي تجاري
100 

 اخذ مجوز از سازمان  <300

از سازمان و  PPLنياز به كاربر داراي گواهينامه 

گذراندن دوره هاي آموزشي خاص وسايل پرنده 

 كنترل از راه دور

100>  

Medium 
 

25Kg   <   MTOM  ≤   150Kg 
 

 نياز به كسب مجوز ندارد . - 300

 . در ديد مستقيم چشم كاربر باشد -

مناطق تاييد شده پروازي به فعاليت فقط در مجموعه 

 استثناء كاربردهاي تجاري

100 

 اخذ مجوز از سازمان  <300

از سازمان و  PPLنياز به كاربر داراي گواهينامه 

گذراندن دوره هاي آموزشي خاص وسايل پرنده 

 كنترل از راه دور

100>  

Large 
 150Kg   <   MTOM  <   600Kg 

 ندارد .نياز به كسب مجوز  - 300

 . در ديد مستقيم چشم كاربر باشد -

فعاليت فقط در مجموعه مناطق تاييد شده پروازي به 

 استثناء كاربردهاي تجاري

100 

300>  

 اخذ مجوز از سازمان

از سازمان و  PPLنياز به كاربر داراي گواهينامه 

گذراندن دوره هاي آموزشي خاص وسايل پرنده 

 كنترل از راه دور
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	5-2-9- با توجه به اينكه سازمان نقشه برداري كشور متولي انجام عمليات نقشه برداري و عكسبرداري هوايي ميباشد كليه اين فعاليتها مي بايست از طريق سازمان نقشه برداري كشور انجام گرفته و متقاضيان مربوطه از طريق سازمان نقشه برداري كشور نسبت به اخذ مجوز از سازما...
	5-2-9- با توجه به اينكه سازمان نقشه برداري كشور متولي انجام عمليات نقشه برداري و عكسبرداري هوايي ميباشد كليه اين فعاليتها مي بايست از طريق سازمان نقشه برداري كشور انجام گرفته و متقاضيان مربوطه از طريق سازمان نقشه برداري كشور نسبت به اخذ مجوز از سازما...
	5-2-9- با توجه به اينكه سازمان نقشه برداري كشور متولي انجام عمليات نقشه برداري و عكسبرداري هوايي ميباشد كليه اين فعاليتها مي بايست از طريق سازمان نقشه برداري كشور انجام گرفته و متقاضيان مربوطه از طريق سازمان نقشه برداري كشور نسبت به اخذ مجوز از سازما...
	5-2-10- كليه تهيه كنندگان امور تصويربرداري هوايي جهت تهيه فيلم، مستند، پوشش هاي خبري و ... بايستي درخواست خود را از طريق سازمان صدا و سيما به سازمان جهت اخذ مجوز ارائه نمايند.
	5-2-11- پرواز هرگونه وسيله پرنده بدون سرنشين در محدوده 5NM فرودگاههايي كه متعلق و تحت مالكيت سازمانها و نهادهاي ديگر است منوط به اخذ تاييديه از سازمان مي باشد.
	5-2-12- سازمانها و بهره برداراني كه متقاضي عمليات تجاري وسايل پرنده كنترل از راه دور در محدوده 5 NM در شرايط اضطراري مي باشند لازم است قبل از انجام عمليات، هماهنگي هاي لازم را با سازمان به عمل آورند. مجوز مربوطه براي مدت معيني و براي مقاصد معيني كه تو...
	5-2-13- طرح پروازي عمليات وسايل پرنده كنترل از راه دور با كاربرد تجاري داخل محدوده CTR، TMA، فرودگاه ها و استريپ هاي پروازي همانند وسايل پرنده سرنشين دار بايستي حداقل يك ساعت قبل از پرواز به واحد مراقبت پرواز فرودگاه مربوطه ارسال گردد.
	5-2-14- در فرودگاه هايي كه رابط قرارگاه پدافند هوايي خاتم الانبياء آجا مستقر مي باشد بايستي طرح پرواز وسيله پرنده كنترل از راه دور از طريق مراقبت پرواز فرودگاه مربوطه به شبكه يكپارچه پدافند هوايي ارائه گردد. در فرودگاه ها يا مناطقي كه رابط پدافند هواي...
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	6-1-3- 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.
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	6-1-4-6-  گزارش سانحه ، گزارش فرود اضطراری و داشتن سناریوی شرایط اضطراری
	6-1-4-7-  ضد آب بودن ویا داشتن بالشتک هوا جهت غرق نشدن (درصورت پرواز روی آب)
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	7- سوانح و حوادث
	7-1- نحوه گزارش دهي سوانح و تخلفات وسايل پرنده كنترل از راه دور
	7-1-1- در صورتي كه كاربر مدل يا خلبان وسيله پرنده كنترل از راه دور مرتكب تخلف شده و يا به دليل عدم رعايت الزامات اين شيوهنامه موجب ايجاد خطر براي اشخاص، حيوانات و يا موجب خسارتي شود، بايستي در اسرع وقت به سازمان گزارش شود.
	7-1-2- در صورتي كه يك وسيله پرنده كنترل از راه دور دچار سانحه يا سرقت شود بايستي بلافاصله به مراجعي كه مجوز فعاليت آن را صادر نموده اند گزارش داده شده و مسئوليت كليه مسائل امنيتي و ايمني به عهده دارنده مجوز مي باشد.



