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مدیر عامل   -1  

نام و نام خانوادگی 1-1  
 

شماره ملی -2-1  
 

تاریخ تولد  -3-1  
 

 ایمیل -4-1
 

شماره تماس -5-1  

 
 تلفن ثابت:

 

فکس:                                                        
 

همراه:تلفن   
 

آدرس -6-1  
 

 نفرات -2

 مسئول عملیات -1-2

  نوع گواهینامه  نام و نام خانوادگی

 پاره وقت    تمام وقت  نوع استخدام  شماره گواهینامه

 شماره تماس

 
 تلفن ثابت:

 

فکس:                                                        
 

 تلفن همراه:
 

 فنیمسئول  -2-2

  نوع گواهینامه  نام و نام خانوادگی

 پاره وقت    تمام وقت  نوع استخدام  شماره گواهینامه

 شماره تماس

 
 تلفن ثابت:

 

فکس:                                                        
 

 تلفن همراه:
 

 مسئول حراستکارشناس  -3-2

 پاره وقت    تمام وقت  نوع استخدام  نام و نام خانوادگی

 شماره تماس
 

 
 

 

  
 تلفن ثابت:

 
فکس:                                                        

 تلفن همراه:
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3- UAS data 

 
3-2- Model   3-1- Manufacturer  

 
3-3- Type certificate (if required)  

 3-4- Serial number and UA registration 

mark (if applicable)  

 3-5- Certificate of airworthiness (CofA) 

(if required)  

 
3-6- Noise certificate (if required)  

Aeroplane        Helicopter          Multirotor         Hybrid/VTOL                      

Lighter than air/other  
3-7- Configuration 

 
3-10-Maximum 
characteristic 
dimensions  

 
3-9- Maximum 
airspeed  

 3-8- MTOM  

ارد؟آیا شرکت کتابچه عملیاتی د -4-1  خیر                   بله            

ام خطر از پیش انج ارزیابی تعداد -4-2

 شده

 

 پوشش بیمه ای پیش از آغاز  -4-3

 انجام خواهد شد. UASعملیات 
 خیر                   بله           

 عملیات -5

 منطقه عملیات -1-5

 
 استان:

 
 شهر:

 

 
 :شرح عملیات -2-5

 

 این شرکت با موارد زیر مطابقت دارد: UASدارم که عملیات اینجانب ..................................... اعالم می

 محیط زیستهرگونه قانون قابل اجراء ملی مربوط به حریم خصوصی، حفاظت از اطالعات، بیمه، امنیت و حفاظت از  -

 های تعیین شده از طرف سازمان هواپیمایی کشوریها، الزامات ورویهمحدودیت -

 
 تاریخ:                                          امضاء:                                                                    
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 پروانه بهره برداریراهنمای تکمیل فرم درخواست دریافت 

 اطالعات مدیرعامل شرکت  -1

 اطالعات مسئول عملیات -2-1

 اطالعات مسئول فنی -2-2

 مسئول حراستکارشناس اطالعات  -2-3

 UASنام سازنده  -3-1

 که توسط سازنده تعریف شده است. UASمدل  -3-2

  .آن راواردکنیدTC (Type certificate) درصورتوجودشماره -3-3

 شماره سریال و شماره ثبت وسیله پرنده. -4-3

 شماره گواهی تداوم صالحیت پروازی در صورت نیاز -5-3

 گواهی نویز در صورت نیاز -6-3

 پیکربندی وسیله پرنده -7-3

 حداکثر جرم وسیله پرنده هنگام برخواست که برای آن طراحی شده است. )به کیلوگرم( -8-3

 Knotsالت کروز متر بر ثانیه و حداکثر سرعت وسیله پرنده در ح -9-3

را بر حسب متر بیان کنید )به عنوان مثال برای هواپیماها: طول بالها ؛ برای هلیکوپترها: قطر پروانه ها ؛ برای چند موتوره ها:  UA حداکثر ابعاد -10-3

 پروانه مخالف( 2حداکثر فاصله بین نوک های 

های مورد نظر جهت انجام فعالیت در فرم های  UAS باشد. در این صورت، باید اطالعات کلیه UAS ممکن است شامل بیش از یک 3بخش  توجه:

 .جداگانه پر شود

 های شناسایی شده و ارزیابی خطر انجام شده.تعداد خطر -2-4

عیت ، صنعتی و غیره( و گیرد. )به عنوان مثال شهری، کم جمشرح نوع عملیات مورد نظر و توصیف منطقه ای که عملیات در آنجا صورت می -5

 .فضای هوایی

 


