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(اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران) و دریافت  یکپارچه مرکز ساماندهی پهپادهاي غیرنظامیثبت دستگاه در سامانه  .1

 پالك و شناسنامه مالکیت پهپاد.

هاي در یکی از واحد "فناوري پهپاد ، ایمنی پرواز و مقررات هوایی"خلبانی روبات پرنده و دوره گذراندن دوره آموزش  .2

 آموزشی مجاز مرکز ساماندهی پهپاد

و رعایت آن و عدم  7506ظامی مصوب سازمان هواپیمایی کشوري مطالعه دستورالعمل بکارگیري پهپادهاي غیرن .3

 پرواز در اماکن عمومی بدون مجوز و رعایت حریم ها و ممنوعیت هاي جدول ذیل:

فاصله از  نوع محل ردیف

 محل (متر)

 توضیحات

ممنوع مگر با هماهنگی قبلی با مراقبت پرواز فرودگاه و تحت  ---- داخل فرودگاه 1

 شده توسط مقامات ذي صالح کشوريشرایط تعیین 

 باشد.) فرودگاه میARPمبناي محاسبه، نقطه مرجع ( 9000 ممنوعیت فاینال فرودگاه ها 2

 باشد.مبناي محاسبه ، حصار یا دیوار مراکز یاد شده می 500 حریم مراکز حساس، مهم و حیاتی تعریف شده 3

بیمارستان ها، مدارس، اماکن آموزشی،  4

 ها، مساجد، زیارتگاه ها و ... آسایشگاه

 باشدمبناي محاسبه ، حصار یا دیوار مراکز یاد شده می 100

 باشدمبناي محاسبه ، حصار یا دیوار مراکز یاد شده می 150 آثار باستانی 5

اماکن عکسبرداري ممنوع (پادگان ها، سدها،  6

خطوط انتقال نفت و گاز، مراکز سفارتخانه ها، 

 می)امنیتی و نظا

 باشدمبناي محاسبه ، حصار یا دیوار مراکز یاد شده می 300

 باشدمبناي محاسبه ، حصار یا دیوار مراکز یاد شده می 1000 سایت هاي پدافندي و نوار مرزي کشور 7

 --- 30 افراد 8

 باشدمبناي محاسبه ، نزدیکترین محل به مناطق یاد شده می 100 مناطق پرجمعیت 9

 باشد.مبناي محاسبه ، لبه کناري بزرگراه هاو جاده ها می 100 بزرگراه ها ، جاده ها، خیابان ها، خطوط ریلی 10

 باشدمبناي محاسبه ، حصار یا دیوار مراکز یاد شده می 100 پمپ بنزین ها و اماکن قابل اشتعال 11

منابع صوتی و اختالل رادیویی (کابل هاي  12

 ،رادارها و ...)BTSفشارقوي،دکل هاي بیسیم، 

 باشد.مبناي محاسبه ، از محل قرارگیري منابع ذکر شده می 100

 به کلی ممنوع ممنوع داخل تونل ها 13

 مراجعه استانداري یا فرمانداري, بخشداري انتظامی-امنیتی واحدهاي به توانند می منطقه هر در پرواز مجوز اخذ جهت مجاز کاربران

 لقب از پروازي طرح طبق پدافند و فرودگاه, امنیتی, انتظامی مراجع با تامین شوراي دبیرخانه یا واحد آن هماهنگی از پس و نمایند

 .بپردازند عملیات انجام به شده مشخص

 امضا و تاریخ
 آدرس و شماره تلفن:


