
 ")آماتوري( اي  هاي اختصاصی و غیرحرفه سیم یین نامه اجرایی قانون استفاده از بیآ

 هاي اختصاصی سیم بی  -قسمت اول

 تعاریف  -فصل اول

  
منـابع  : مثـل ( عبارت است از یک یا چند دستگاه فرستنده و گیرنده رادیـویی و ادوات مربوطـه   : سیم اختصاصی ایستگاه بی -1ماده 

 .گردد که براي برقراري ارتباط رادیویی اختصاصی تأسیس می  )هاي اندازه گیري و غیره  دستگاهتغذیه و 

تواند در عین حال با هـم   عبارت است از مجموعه یک یا چند ایستگاه ثابت و یا متحرك و یا هردو که می  :شبکه رادیویی -2ماده 
 .ارتباط داشته باشند

هـاي   اي که تحت شرایط و مقررات خاصـی بـراي تاسـیس و اسـتفاده از ایسـتگاه      نامه از اجازه عبارت است: پروانه ایستگاه -3ماده 
 .گردد سیم اختصاصی صادر می بی

هاي رادیـویی و کارکنـان    ها یا ایستگاه نامه کتبی مسوولیت کلیه دستگاه شخصی است که به موجب تعهد: مسوول ایستگاه -4ماده 
 .المللی به عهده گرفته است ف از مقررات داخلی و بینمربوطه را از نظر عدم تجاوز و تخل

 PER )PEAK ENVELOP عبارت است از قدرت خروجی فرستنده که به صـورت : قدرت خروجی فرستنده رادیویی -5ماده 

POWER (شود به آنتن دستگاه اعمال می. 

 شرایط عمومی –فصل دوم 

ها مستقیماً به وزارت پست  سیم اختصاصی باید تقاضاي کتبی خود را در مرکز و شهرستان هاي بی متقاضی تأسیس ایستگاه -6ماده 
تسلیم و دو نسخه از نقشه یا کروکی دقیق شبکه رادیویی درخواستی را بـا   و تلگراف و تلفن مدیریت امور فرکانس وروابط بین الملل 

 .هاي موردنظر پیوست نماید اهذکر نام محل و فواصل دقیق ایستگ

سیم اختصاصی در صورتی موافقت خواهد شد کـه بنابـه رأي کمیسـیون فنـی، تـأمین نیازهـاي        هاي بی با تأسیس ایستگاه -7ماده 
بـور  هاي مخابراتی کشور در زمان تقاضا مقدور نباشد، و به عالوه لزوم آن مورد تأیید کمیسیون مز ارتباطی متقاضی با استفاده از شبکه

 .قرار گیرد

، معـاون  تنظیم مقـررات و ارتباطـات رادیـویی    کمیسیون فنی مرکب از معاون بررسی هاي فنی و صدور پروانه سازمان - 8ماده  *
 .شوند، تشکیل می شود نظارت و اعمال مقررات و نماینده وزیر که با حکم وزارتی منصوب می

 



قـانون اسـتفاده   آیین نامه اجرایی  8اصالح ماده "موضوع 8/8/1390مورخ  123کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره  *
بـا  . را به شرح زیر اصالح و تصـویب کـرد   "هیأت محترم وزیران 1361مصوب ) آماتوري(ازبی سیم هاي اختصاصی و غیر حرفه آي 

 .آیین نامه مذکور از درجه اعتبار ساقط و این اصالحیه جایگزین آن می شود 8این اصالح، ماده 
 
که  وزیرمعاون نظارت و اعمال مقررات و نماینده سازمان،  کمیسیون فنی مرکب از معاون بررسی هاي فنی و صدور پروانه – 8ماده "

 ".، تشکیل می شودمنصوب میشوند وزارتیبا حکم 
 

کمیسیون فنی قرار گیرد مدارك زیـر بایـد تکمیـل و بـه مـدیریت فرکـانس       در صورتی که درخواست متقاضی مورد تأیید  -9ماده 
سـیم اختصاصـی و شـرایط فنـی      هاي بـی  نامه تأسیس ایستگاه وروابط بین الملل وزارت پست و تلگراف و تلفن تسلیم شود تا موافقت

 .مربوطه صادر و ابالغ گردد

 .در دو نسخه 1درخواست پروانه کار ایستگاه طبق نمونه شماره  -الف

 .در دو نسخه 2نمونه شماره   هاي مورد نظر طبق مشخصات فنی دستگاه -ب

نامـه معرفـی    آیـین  4و با رعایت مفاد مـاده  ) 1طبق نمونه شمار(ها که به موجب تعهدنامه کتبی  ول کلی دستگاهمشخصات مسئو -ج
 .قطعه عکس مشارالیه 2گردد و در دو نسخه با  می

پروانـه اقامـت و    -فتوکپی گذرنامه ) ج(ها تبعه کشورهاي خارجی باشد عالوه بر مشخصات فرد در ردیف  گاهچنانچه مسئول دست -د
 .پروانه کار تبعه مذکور هر یک در دو نسخه باید تهیه و ارائه گردد

محاسبه و مطالبه  هاي اختصاصی سیم قانون بی "3"سیم اختصاصی که بر طبق ماده  هاي بی تعهد پرداخت حق استفاده از دستگاه -ه
 .خواهد شد

سیم براي تحصیل پروانـه برقـراري ارتبـاط آزمایشـی      هاي بی هاي سازنده داخلی و خارجی دستگاه نماینده انحصاري کارخانه -تبصره
بایـد   الذکر مـدارك زیـر را نیـز    هاي اختصاصی و رادیو آماتوري، عالوه بر موارد فوق سیم قانون بی " 3"بینی شده درتبصره ماده  پیش

 .تهیه و ارائه نمایند

 .ها تصویر نامه نمایندگی انحصاري کارخانه سازنده دستگاه -الف

 .نسخه 2تصویرنامه کارت بازرگانی در  -ب

 ).برداري نداشته باشد که جنبه بهره(ها جز در موارد آزمایشی  تعهد کتبی مبنی بر عدم استفاده از دستگاه -ج

سیم اختصاصی متقاضی مجاز است نسبت  هاي بی وزارت پست و تلگراف و تلفن با تأسیس ایستگاهپس از صدور موافقت  -10ماده 
 .هاي اختصاصی یافته اقدام نماید سیم مطابق با مشخصات فنی و تعداد و فرکانس هاي بی به سفارش و خرید دستگاه



ري را ضروري تشخیص دهد مطابق ضـوابط فنـی   هاي بش قدرت "7"در موارد استثنایی که کمیسیون فنی مندرج در ماده  -1تبصره 
 .قدرت جدیدي تعیین و ابالغ خواهد شد

که فرکانس اختصاص یافته تا یک سال مورد استفاده قرار نگیرد وزارت پست و تلگراف و تلفن مختار خواهد بود  در صورتی -2تبصره 
. ( ین صورت مراتب کتباً بـه متقاضـی اعـالم خواهـد گردیـد     هاي اختصاص یافته را لغو شده تلقی کند ودر ا اجازه استفاده از فرکانس

هاي مخابراتی ارتش جمهوري اسالمی ایران و نیروهاي سه گانه و سپاه پاسداران انقالب اسالمی و قواي انتظامی، شـهربانی،   دستگاه
 .)باشند ژاندارمري و کمیته انقالب اسالمی از شمول این ماده معاف می

 :گردد نامه به شرح زیر تعیین می آیین "5"هاي داخلی با توجه به ماده  سیم در شبکه هاي بی ستندهقدرت خروجی فر -11ماده 

 وات 100حداکثر  HF سیم هاي بی فرستنده -1-11

 .وات 30و ریپیتر حداکثر  UHF VHF, هاي فرستنده -2-11

 .وات 25سیم سیار حداکثر تا  هاي بی فرستنده-3-11

 .وات 2سیم دستی حداکثر  هاي بی فرستنده-4-11

ها براي هیچ نوع شبکه رادیویی نظامی و غیر نظامی پذیرفته نیست و در مورد کاربردهـا   هاي خارج از این محدودیت قدرت -1تبصره 
 .المللی ارتباطات دور عمل خواهد گردید هاي بین هاي دیگر مطابق توصیه ها و شبکه و سیستم

المللـی ارتباطـات دور و شـرایط داخلـی از طـرف       هاي اتحادیه بین ها با در نظر گرفتن توصیه صات فنی ایستگاهسایر مشخ -2تبصره 
 .وزارت پست و تلگراف و تلفن تنظیم و به مورد اجرا گذاشته خواهد شد

قـبالً مـورد تأییـد    هایی که تعداد و مشخصات فنی آنها به خصوص از جهت قدرت خروجی و فرکـانس کـار    فقط دستگاه -12ماده 
هاي مخـابراتی   دستگاه. ( تواند وارد کشور گردد الملل وزارت پست و تلگراف و تلفن قرار گرفته باشد می مدیریت فرکانس و روابط بین

نیروهاي مسلح ارتش جمهوري اسالمی ایران و قواي انتظامی شهربانی، ژاندارمري، و سپاه پاسداران انقالب اسالمی و کمیته انقـالب  
 ).باشند اسالمی از شمول این ماده معاف می

از قبیـل کشـتی، هواپیمـا، هلیکـوپتر و نظـایر آن        هاي مخابراتی جز وسایل ضروري وسـایط نقلیـه   در مواردي که دستگاه -1تبصره 
ر و مـورد  خریداري شده و مشخصات فنی و فرکانس کار مجاز داشته باشند با تصویب وزیر پست و تلگراف وتلفن اجازه ترخیص صـاد 

 .نامه نخواهد بود استفاده قرار خواهد گرفت و لزومی به رعایت تشریفات ترخیص مندرج در این آیین

 .اجازه ترخیص تجهیزات رادیویی وسایط نقلیه نظامی از طرف وزارت دفاع ملی صادر خواهد شد  -2تبصره 

رده به کشور را هنگـام ورود درگمـرك و یـا هـر محـل      سیم وا هاي بی وزارت پست و تلگراف و تلفن مجاز است دستگاه -13ماده 
 .دیگري که مقتضی بداند از نظر قدرت فرستنده، فرکانس کار و حساسیت گیرنده و سایر مشخصات فنی آنها مورد آزمایش قرار دهد



مـاده معـاف مـی    بررسی و آزمایش تجهیزات رادیویی نیروهاي مسلح ارتش جمهوري اسالمی ایران و قواي انتظامی از شمول ایـن  (
 .).باشد

هـاي مخـابراتی و سـایر     هـا و هرگونـه وسـایل مربـوط بـه شـبکه       هر نوع دستگاه فرستنده و گیرنده رادیویی کریسـتال  -14ماده 
کنند فقط در برابر احکام صادره از وزارت پست و تلگراف و تلفن از گمرکات کشـور تـرخیص    هایی که با امواج رادیویی کار می دستگاه

شهربانی، ژاندارمري، و سـپاه پاسـداران انقـالب      هاي نیروهاي مسلح ارتش جمهوري اسالمی ایران و به استثناي دستگاه خواهد شد
 .اسالمی و کمیته انقالب اسالمی

سیم و لوازم مخابراتی وارده به گمرکات کشور در صورت عدم ترخیص و انقضاي مهلت مقرردر قـانون،   هاي بی کلیه دستگاه –تبصره 
 .متروکه تلقی شده، قابل فروش و حراج نبوده، باید به وزارت پست و تلگراف و تلفن تحویل گردد

 :وتلگراف و تلفن تسلیم گرددبراي صدور احکام ترخیص باید مدارك زیر به وزارت پست  - 15ماده 

 .بندي، گواهی مبدا و قبض انبار مربوطه با دو فتوکپی از هر کدام اصل اسناد گمرکی شامل بارنامه، فاکتور گمرکی، لیست بسته -الف

 .ها اصل کاتالوگ دستگاه -ب 

ها، طبق تعرفـه مقـرر در وجـه وزارت     پرداخت حق استفاده سه ماهه دستگاه چک بدون مدت یا حواله بانکی، مبنی بر واریز پیش –ج 
 .پست و تلگراف و تلفن

نامـه بـا رعایـت مقـررات گمرکـی و پـس از        آیین  "14"هاي فرستنده وگیرنده و سایر وسایل مشروحه در ماده  دستگاه - 16ماده 
بـا    ) "4"نمونه شماره ( اي طبق نمونه مربوطه  مطابقت کمی و کیفی با احکام ترخیص و اسناد گمرکی پیوست با تنظیم صورتجلسه
وزارت پسـت و تلگـراف و تلفـن و مـامور       الملـل  حضور امضاء صاحب کاال یا نماینده او و مأمور گمرکی مدیریت فرکانس روابط بین

 .گمرك ترخیص و تحویل صاحب کاال و یا نماینده او خواهد گردید

 صدور، تمدید، تغییر و لغو پروانه ایستگاه − فصل سوم

قـانون   "3"برداري طبق تبصـره   ها توسط متقاضی و شروع بهره پرداخت حق استفاده سه ماهه دستگاه پس از تأدیه پیش -17ماده 
 )."5"نمونه شماره ( یک پروانه صادر خواهد شد  "براي هر دستگاه فرستنده اعم از ثابت و یا متحرك انحصارا

بایستی یک مـاه قبـل از انقضـا مـدت مزبـور       مدت اعتبار پروانه ایستگاه حداکثر یک سال است و دارندگان آن می  -18ماده  **
 .نسبت به تمدید آن اقدام نمایند

 

 



آیین نامه اجرایی قـانون   18اصالح ماده "درخواست  19/4/1390مورخ  115کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره  **
 . را به شرح زیر تصویب کرد "هیات وزیران 13/11/1361استفاده از بی سیم هاي اختصاصی و غیر حرفه اي مصوب 

ه خدمات به متقاضیان برپایی شبکه هاي رادیـویی اختصاصـی و   و تسهیل در ارایهاي رادیویی به منظور بهبود در روند صدور پروانه"
نامـه   آیـین  18جلوگیري از تشریفات اداري و صرفه جویی در هزینه و وقت، حداکثر مدت اعتبار پروانه هاي رادیویی مندرج در مـاده  

 ".ر اصالح و تعیین شدیاي به شرح جدول زهاي اختصاصی و غیر حرفهسیماجرایی قانون استفاده از بی
 

 حداکثر مدت اعتبار پروانه گروه کاربران ردیف

 پنج سال هانظامی، انتظامی، امنیتی، حراست 1
 پنج سال ارائه کنندگان خدمات اضطراري، امدادي، ایمنی 2

3 
براي شبکه زیرساخت و اپراتورهاي ارائه خدمات ارتباطی بـراي  شرکت ارتباطات زیرساخت 
 شبکه انتقال غیر زیرساخت

 چهار سال

4 
توزیع یا انتقال یا مدیریت برق، گاز، نفت، آب، پول، فاضالب، راه، خدمات شهري، حمل و نقل 

 هاي عملیاتیهاي دولتی براي شبکهشهري و بین شهري، محیط زیست و دستگاه
 چهار سال

 سه سال هاي عمرانی طوالنی مدت  پروژه 5
 یک سال سایر کاربران 6

 

مندرج در پروانـه ایسـتگاه و مـدارك تسـلیمی را       دارندگان پروانه ایستگاه موظفند هر گونه تغییرات حاصله در اطالعات -19ماده 
 .وزارت پست و تلگراف و تلفن اطالع دهند  )اداره کل ارتباطات رادیویی ( الملل  بالفاصله به مدیریت فرکانس و روابط بین

هـاي   نامه، تأمین ارتباط اختصاصی از طریق شـبکه  همین آیین " 8"هر زمانی که بنابه رأي کمیسیون فنی موضوع ماده  -20ماده 
یستگاه خود به ها یا موسسه مربوطه ابالغ خواهد شد و از آن پس پروانه ا مخابراتی کشور ممکن شود، مراتب به مسئوول کلی دستگاه

 .ها از طرف وزارت پست و تلگراف و تلفن پلمپ گردد سیم اختصاصی فوراً تعطیل و دستگاه خود لغو گردیده و بایستی ایستگاه بی

بایستی پروانه اولی به وزارت پسـت و تلگـراف و     در صورت لغو پروانه قدیمی، به منظور صدور پروانه جدید یا تمدید آن -21ماده 
 .گردد تلفن مسترد

هـاي   و کالً غیر قابل انتقال است و دارندگان پروانه مجـاز نیسـتند دسـتگاه    "پروانه کار ایستگاه و حقوق ناشیه از آن جزا -22ماده 
 .سیم خود را در دسترس اشخاص دیگري بگذارند بی

پرداخت نشود وزارت پست و تلگـراف  سیم اختصاصی مرتباً از طرف صاحب پروانه  هاي بی چنانچه حق استفاده از دستگاه -23ماده 
 .ها جلوگیري و نسبت به وصول طلب دولت اقدام خواهد شد و تلفن پروانه را لغو و از طریق مراجع قانونی از کار ایستگاه



 سیم اختصاصی هاي بی شرایط فنی کار ایستگاه -فصل چهارم

مسئوول ایستگاه موظف است از فرکانس کار و قدرت خروجی  سیم اختصاصی، اپراتور با قبل از شروع کار هر ایستگاه بی - 24ماده 
ها و مقررات دیگري که از طرف وزارت پست و تلگراف و تلفن  هاي سازنده دستگاه مجاز دستگاه، اطمینان حاصل نماید و طبق توصیه

 .هاي مربوطه را با توجه به فواصل زمانی توصیه شده تکرار نماید شود آزمایش ابالغ می

المللـی   تغییر فرکانس کار فرستنده قبل و بعد از انجام مدوالسیون باید در حد مجاز و توصیه شده از طـرف اتحادیـه بـین    -25ماده 
 .ارتباطات دور یا شرایط اعالم شده از طرف وزارت پست و تلگراف و تلفن باشد

پسـت و تلگـراف و تلفـن ممنـوع بـوده و در       داري هر نوع کریستال تولید فرکانس بدون اجازه وزارت خرید، فروش و نگه – 1تبصره 
 .صورت کشف به نفع دولت ضبط خواهد شد

هاي قبلی را به وزارت ها موظفند کریستال سیم در صورت تعویض فرکانس کار دستگاه هاي بی کنندگان از دستگاه استفاده – 2تبصره 
در وزارت پست و تلگراف و تلفن ضبط و نگهداري شـده  هاي مذکور به صورت امانی  کریستال. پست و تلگراف و تلفن تحویل نمایند

و در موقع تقاضا نسبت به استفاده از آنها و در صورت موافقت با واگذاري فرکانس مذکور قیمت مربوطه از طرف خریدار بـه صـاحبان   
 .ها مسترد خواهد شد کریستال

را که قبالً )  СALL SIGN(خاتمه آن معرف ایستگاه هر ایستگاه اختصاصی بایستی قبل از شروع به ارتباط و پس از  -26ماده 
 .در پرونده درخواست کار ایستگاه ثبت نموده چند دفعه اعالم و معرفی نماید

تلفـن مشـخص    هایی که از طرف وزارت پست و تلگـراف و  ها یا محل ها از فرودگاه حداکثر ارتفاع و فاصله آنتن ایستگاه - 27ماده 
شرایط و مقررات سازمان هواپیمایی کشوري که توسط وزارت پست و تلگراف وتلفن اعالم خواهد شد مطابق شود بایستی برمبناي  می
 .باشد

 .ها و نصب چراغ خطر اقدام گردد آمیزي دکل از لحاظ مراعات شرایط ایمنی پرواز طبق مقررات مصوبه باید نسبت به رنگ  - تبصره

  
  
  
  

 ها ها و مسئوولیت مقررات کار ایستگاه –فصل پنجم 



هـا و   کننده و به طور کلی انجام هرگونه تغییراتی روي مشخصات دستگاه ها رمز و بکار بردن دستگاه محرمانه ارسال پیام -28ماده 
پسـت و تلگـراف و   هاي مخابراتی عمومی بدون اطالع و کسب اجـازه قبلـی از وزارت    ها و اتصال آنها به شبکه تغییر نوع کار دستگاه
 .تلفن ممنوع است

 .برداري قرار گیرند ها باید منحصراً براي امور مشخص شده و نوع ارتباط و محل تعیین شده در پروانه مورد بهره ایستگاه -29ماده 

مستقیم و یـا  برداري  به جز صاحب پروانه حق استفاده و بهره) اعم از حقوقی یا حقیقی ( هیچ موسسه یا شخص دیگري  -30ماده 
 .سیم را نخواهد داشت غیر مستقیم از ایستگاه بی

هاي اختصاصی و  سیم نامه حاضر و قانون استفاده از بی به منظور مراقبت در حسن اجراي شرایط و ضوابط مندرج در آیین -31ماده 
مجلس شوراي اسالمی بازرسان  9/12/1360آن مصوب  "3"و اصالحیه ماده  1345مصوب ششم اسفند ماه ) آماتوري(اي  غیر حرفه

ها را در محـل کـار یـا هـر محـل       توانند با اجازه دادستان عمومی حوزه قضایی مربوطه دستگاه فنی وزارت پست و تلگراف و تلفن می
 .دیگري با رعایت مقررات مربوطه مورد بررسی و آزمایش قرار دهند

 .الملل و موافقت وزیر پست و تلگراف و تلفن برگزیده خواهند شد بینبازرسان فنی به پیشنهاد مدیریت فرکانس و روابط  -تبصره 

سـیم   هـاي بـی   گزارش بازرسان فنی یا هر گزارش دیگري در مورد عدم اجراي مقـررات و شـرایط مربـوط بـه ایسـتگاه      -32ماده 
از نظـر  ( مقـررات یـاد شـده     اختصاصی در کمیسیون فنی سه نفره مورد بررسی قرار خواهد گرفت و پس از مشاهده و ثبوت تخلف از

مجلس رأي به جلوگیري از کار ایستگاه و لغو پروانه مربوطه صـادر و یـا در    تواند با تنظیم صورت کمیسیون بر حسب مورد می  )فنی 
 پرونده امـر را بـه مقامـات صـالحه ارجـاع     ) آماتوري(اي  هاي اختصاصی و غیر حرفه سیم قانون بی "12"و  "11"، "10"اجراي مواد 

 .نماید

شـهربانی و ژانـدارمري و سـپاه    ( هاي رادیویی نیروهاي مسلح ارتش جمهـوري اسـالمی ایـران و قـواي انتظـامی       ایستگاه –تبصره 
 .باشند نامه معاف می این آیین "32"و  " 31"از بازرسی موضوع مواد ) پاسداران انقالب اسالمی و کمیته انقالب اسالمی 

هاي فرستنده و گیرنده فاقد پروانه کار و یا خارج از سرویس را به منظور جلـوگیري   و تلفن دستگاهوزارت پست و تلگراف  -33ماده 
 .ها اوراق خواهد کرد از استفاده غیر قانونی از آنها به سرب ممهور نموده و یا بر حسب تقاضاي صاحب دستگاه

 .ت پست و تلگراف و تلفن صورت گیردهاي ممهور شده باید با اطالع قبلی از وزار تغییر محل فرستنده - تبصره

  

 

 رادیو آماتوري -قسمت دوم

 تعاریف -فصل اول



هـاي فنـی    نوعی ارتباط رادیویی است که به منظور خودآموزي تبادل اطالعات علمی و عملـی و بررسـی  : رادیو آماتوري - 34ماده 
 .گردد ارتباطی بین رادیو آماتورهاي مجاز در دنیا برقرار می

گونه نظر انتفـاعی و سیاسـی بـا دریافـت     کسی است که به خاطر عالقه به فن ارتباط رادیویی و بدون هیچ: ادیو آماتورر - 35ماده 
برد علم رادیو الکترونیک اقدام  پروانه رادیو آماتوري از وزارت پست و تلگراف و تلفن نسبت به انجام آزمایشات رادیویی به منظور پیش

 .نماید می

عبارت است از مجموعه ثابت یا متحرکی است که از یک یا چند دسـتگاه فرسـتنده و گیرنـده و    : رادیو آماتوري ایستگاه – 36ماده 
ادوات مربوط به آن فراهم شده و پس از صدور پروانه مربوطه با مسئوولیت یک رادیو آماتور تأسـیس و بـه منظـور برقـراري ارتبـاط      

 .گیرد ده قرار میموصوف با سایر رادیو آماتورها مجاز مورد استفا

اي است که از طرف وزارت پست و تلگراف و تلفن به اشخاص حقیقی براي اشـتغال بـه    نامه اجازه: پروانه رادیو آماتوري – 37ماده 
 .گردد کارهاي رادیو آماتوري صادر می

هـاي   مکالمات تلفنی که بـین ایسـتگاه  عبارت است از عالیم تلگرافی و یا سایر انواع عالیم مخابراتی و همچنین : پیام – 38ماده 
 .گردد رادیو آماتوري مبادله می

اي است که قبل از برقـراري ارتبـاط رادیـو آمـاتوري و بـه منظـور معرفـی         عالمت مشخصه СALL SIGN معرف با -39ماده 
 .گردد ایستگاه اعالم می

توسط وزارت پست و تلگراف و تلفـن فقـط بـراي دارنـدگان     اي است که  نامه اجازه: پروانه تأسیس ایستگاه رادیو آماتوري -40ماده 
شود و به موجب آن شخص رادیو آماتور با دریافت عالمت خطـاب مجـاز بـه تأسـیس ایسـتگاه رادیـو        پروانه رادیو آماتوري صادر می

 .شود ه است میاي که، خود آنها را ساخته و یا خریداري نمود هاي فرستنده و گیرنده آماتوري و بهره برداري از دستگاه

مندان که به منظور تبادل نظر فنـی و   عبارت است از مرکز تجمع رادیو آماتورهاي مجاز و عالقه :انجمن رادیو آماتوري – 41ماده 
اي که به تصویب وزارت پسـت و تلگـراف و تلفـن     اشاعه فن رادیو آماتوري و کمک به رشد و بروز استعدادهاي نهفته طبق اساسنامه

 .گردد یس میرسد، تأس می

هـاي رادیـو آمـاتوري و     اتحادیه رادیو آماتورهاي ایران که متشکل از کلیه رادیو آماتورهاي ایرانی اعم از اعضاء انجمـن  – 42ماده 
 المللی رادیو آماتوري بوده هاي رادیو آماتوري دیگر کشورهاي جهان و اتحادیه بین ها و اتحادیه باشد، مسئوول ارتباط با انجمن غیره می

 .توسط وزارت پست و تلگراف و تلفن تهیه و اعالم خواهد شد "و اساسنامه تشکیل آن و حدود اختیارات آن بعدا

  
 انواع پروانه رادیو آماتوري و شرایط صدور پروانه -فصل دوم



 .شوند تقسیم می)  1درجه ( و پیشرفته )  2درجه ( ، عمومی ) 3درجه ( گانه مبتدي  پروانه رادیو آماتوري به درجات سه -43ماده 

 شود که داراي شرایط زیر باشند کسانی داده می  به) مبتدي (  3پروانه رادیو آماتوري به درجه  – 44ماده 

 .سال تمام 16  داشتن حداقل  -  الف

 .صالح کشورصالحیت اخالقی و سیاسی به تأیید مقامات ذي -ب

 .مربوطه هاي کتبی و عملیقبولی در آزمون -ج

 .است) کلمه در دقیقه "5"حداقل (شامل مخابره مورس ) مبتدي( 3آزمون عملی پروانه درجه  -1تبصره 

از فرسـتنده   VHF هرتـز و  مگـا  "28"و  "21"، "7"دارندگان پروانه رادیو آماتوري مبتدي میتوانند در باندهاي آمـاتوري   -2تبصر 
 .اده نمایندوات استف "30"تلگرافی با حداکثر قدرت متوسط 

از عهده  "44 "ماده"الف "شود که عالوه بر دارا بودن شرایط  به کسانی داده می) عمومی( 2پروانه رادیو آماتوري درجه  – 45ماده 
 .امتحانات مربوطه برآیند و حداقل شش ماه با پروانه مبتدي کارکرده باشند

 .است) کلمه در دقیقه "13" حداقل(آزمون عملی پروانه عمومی شامل مخابره مورس  -1تبصره 

وات  "100"اي بـا حـداکثر قـدرت     توانند در کلیه باندهاي آمـاتوري از فرسـتنده   دارندگان پروانه رادیو آماتوري عمومی می -2تبصره 
 .بصورت تلفنی و تلگرافی استفاده نمایند

از عهده امتحانـات   "45"داشتن شرائط مندرج در ماده شود که عالوه بر  پروانه رادیو آماتوري پیشرفته به کسانی داده می -46ماده 
 .تکمیلی برآیند

در  SSTV تایـپ و ارسـال تصـویر    مجـاز بـه مخـابره تلفنـی و تلگرافـی تلـه       1دارندگان پروانـه رادیـو آمـاتوري درجـه      –تبصره 
باشـد در   وات مـی  "30"با حداکثر قدرت  UHF وات و "50"با حداکثر قدرت VHFو  وات "200"با حداکثر قدرت  HF باندهاي

 .وات قابل افزایش است "400"الملل تا  هاي مذکور به تشخیص مدیریت فرکانس و روابط بینشرایط خاص قدرت

 "7"، "6"هـاي   نمونه. باشدنامه می ریز مواد امتحانی هر یک از درجات باال بطور جداگانه تهیه شده و ضمیمه این آئین  -47ماده 
 . "8"و 

شدگان عالوه بر گواهینامه درجـه   العاده در هر سال دوبار برگزار خواهد شد و به قبول امتحانات رادیو آماتوري غیر از موارد فوقتبصره 
 .شود نامه مربوطه نیز اهدا می مربوطه، یک نسخه از قانون و آئین

مخـابره بـا مـورس درجـه      از عهده امتحانـات  بار بایدهر چهار سال یک "2"و "1"دارندگان پروانه رادیو آماتوري درجه  -48ماده 
 .مربوطه برآیند



الملـل   آماتوري مدارك زیر بایستی از طرف متقاضی تکمیل و به مدیریت فرکانس و روابط بین براي دریافت پروانه رادیو  -49ماده 
 .وزارت پست و تلگراف و تلفن تسلیم گردد

 )."7"فرم شماره (مربوطه در دو نسخه الف درخواست گواهینامه رادیو آماتوري طبق نمونه 

 )"3"فرم شماره (مشخصات فردي متقاضی طبق نمونه مربوطه در سه نسخه  -ب

 .چهارقطعه) 2*3(عکس  -ج

 .تصویر نامه یا رونوشت شناسنامه -د

 ریال به حساب خزانه دولت 500فیش پرداخت مبلغ  -ه

 .ر صورت وجودتصویرنامه پروانه رادیو آماتوري از خارج از کشور د -و

براي دریافت پروانه تأسیس ایستگاه رادیوآماتوري مدراك زیر بایستی از طرف متقاضی تکمیل و به مدیریت فرکـانس و    -50ماده 
 .الملل وزارت پست و تلگراف و تلفن تسلیم گردد روابط بین

 .درخواست پروانه کار ایستگاه طبق نمونه مربوطه  -الف

 .رادیو آماتورينامه پروانه تصویب -ب

 .مشخصات فنی دستگاه رادیو آماتوري طبق نمونه مربوطه -ج

 .قطعه 2) 2*3(عکس  -د

 .هزار ریال به خزانه دولتفیش پرداخت مبلغ یک -ه

 کروکی دقیق محل سکونت متقاضی و محل یا محدوده ایستگاه رادیوآماتوري -و

و  امکان ایجاد مزاحمـت احتمـالی بـراي سـایر ایسـتگاههاي مخـابراتی      وزارت پست و تلگراف و تلفن پس از دریافت کروکی محل (
 .غیرمخابراتی را بررسی و نظر نهائی را با اطمینان از عدم مزاحمت اعالم خواهد کرد

مشابه ها، بشرط وجود شرایط  صدور پروانه رادیو آماتوري براي اتباع خارجی عالوه بر احراز شرایط مورد نیاز صدور پروانه  -51ماده 
 .و رفتار متقابل با متقاضیان ایرانی در کشور متبوع آنان موکول به تأئید مقامات مسئوول امور اتباع بیگانه خواهد بود

الـذکر   تبدیل پروانه رادیو آماتوري کشورهاي دیگر در صورت وجود شرایط مشابه و رفتار متقابل پس از تأیید صالحیت فوق -1تبصره 
 .پذیر خواهد بود  امکان

پروانه تأسیس ایستگاه رادیو آماتوري بایستی سالیانه تجدید شود و جهت انجام آن ارائه دفتر گـزارش ایسـتگاه منـدرج در     -2تبصره 
 .نامه ضروریست این آئین "78"ماده 



  
 شرایط پروانه رادیو آماتوري -فصل سوم

 :مدت اعتبار پروانه رادیوآماتوري بشرح زیر میباشد  - 52ماده 

 ) ."8"نمونه (روانه مبتدي دو سال و قابل تمدید فقط براي دوبار پ -الف

 )."10"و  "9"هاي  نمونه(سال از تاریخ صدور هاي عمومی و پیشرفته یک پروانه -ب

هاي رادیو آماتوري بدون کسب اجازه قبلی از وزارت پسـت   فرستنده 50ماده  "ج"بند (هر گونه تغییر در مشخصات فنی   -53ماده 
دارندگان پروانه رادیو آماتوري موظفند هر گونه تغییرات حاصله درنام و نشـانی خـود و ایسـتگاه رادیـو     . و تلگراف و تلفن ممنوع است

 .آماتوري و آنتن را به وزارت پست وتلگراف و تلفن مسترد گردد

 .لغو یا تجدید پروانه رادیو آماتوري نسخه اصلی آن بایستی به وزرات پست و تلگراف و تلفن مسترد گردددر صورت  -54ماده 

 .پروانه رادیوآماتوري و حقوق ناشیه از آن جزاً و کالً غیر قابل انتقال است  -55ماده 

توانند مراتب را به وزارت پست و تلگـراف و  دارندگان فرستنده رادیو آماتوري در صورت انصراف یا عدم استفاده از آن می -56ماده 
 .تلفن اطالع دهند تا نسبت به پلمپ آن اقدام گردد

 شرایط فنی ایستگاه رادیو آماتوري –فصل چهارم 

رادیوآماتور موظف است فرستنده خود را قبل از بکار انداختن روي فرکانس مجاز رادیو آماتوري تنظیم و ثبـات فرکـانس    -57ماده 
 .هاي فنی مراقبت نماید که تغییر فرکانس از حد مجاز تجاوز ننمایدآزمایش کند و برابر دستورالعملرا کار آن

در مشخصـات فنـی                   پیامها باید در باند فرکانس مجاز آماتوري و با قدرت پخش ونـوع پخـش مندرجـه    -58ماده
 .ایستگاه رادیوآماتوري مخابره گردد

هاي اضـطراي پیـام   هاي امدادطلبانه سایررادیوآماتوري مجاز نیستند روي فرکانس پیامم  اضطراري و مخابره پیادر مواقع  -59ماده 
 .مبادله نمایند

چنـین در صـورت   هاي دیگر روي فرکانس کار آنها وارد شـود و هـم   رادیوآماتور نباید در حین مبادله پیام توسط ایستگاه  -60ماده 
گونه موارد هاي غیرآماتوري بایستی بالفاصله مخابره روي آن فرکانس را قطع نماید و در اینرف ایستگاهمشاهده هرگونه تداخل از ط

 ..الملل وزارت پست و تلگراف و تلفن گزارش نماید رادیوآماتوري موظف است مراتب را سریعاً به مدیریت امور فرکانس و روابط بین



 OUT OFترتیبات الزم جهت جلوگیري از انتشار ناخواسته شامل انتشار خارج از بانـد هر ایستگاه رادیو آماتوري باید   -61ماده 

BAND EMISSION و انتشار اضافی SPURIOUS  هـاي   خود مشتمل بر انتشار هارمونیک، انتشار پارازیتیک، حاصلضـرب
 .هاي تبدیل فرکانس است در حد باالتر از سطح مجاز را بدهد اینترمدوالسیون و حاصل ضرب

آنتنهاي منصوبه در هر ایستگاه آماتوري باید با مشخصات فنی مندرجه در مشخصات فنی ایستگاه رادیوآماتوري تطبیـق   -62ده ما
 .نماید و از اتصال آنها به شبکه برق و خطوط ارتباطی جلوگیري شود

  
کیلومتر از یک فرودگاه مستقر گردیده است  هائی که به فاصله کمتر از نیم متر و براي آنتن "600"ها  حداکثر ارتفاع آنتن -63ماده 

 .متر تجاوز نماید "15"نباید از 

هاي مخابراتی  هاي رادیو آماتوري در صورت احتمال ایجاد خطر یا مزاحمت براي سایر دستگاه مخارج تغییر محل دستگاه -64ماده 
ها و یا عبـور دادن سـیم از روي سـاختمان    صب آنتنچنین تحصیل اجازه براي نهاي صوتی و تصویري و غیره و هم مثل انواع گیرنده

 .عهده دارندگان پروانه آماتوري میباشد هاي متعلق به اشخاص به

وانتقـال و   هاي فرستنده و گیرنده رادیوآماتوري به کشور و یا خروج آنها از کشور و یا هر نـوع نقـل   ورود هر نوع دستگاه  -65ماده 
 .مجاز با کسب اجازه قبلی از وزارت پست و تلگراف و تلفن انجام گیرد فروش آنها به سایر رادیو آماتورها

 ها مقررات ایستگاه -فصل پنجم

کـه از طـرف وزارت پسـت و تلگـراف و تلفـن       СALL SIGN هر رادیو آماتور به وسیله یک معرف یا عالمت خطاب -66ماده 
معـرف  . د از ارسال هر پیام معـرف خـود را مخـابره نماینـد    گردد و آماتورها موظف هستند که قبل و بع تعیین خواهد شد مشخص می

 .زمان ارسال پیام تکرار شود ایستگاه بایستی حداقل ده دقیقه یک بار در

 .کلمه در دقیقه میباشد "20"تا  "5"سرعت مخابره معرف در مخابرات مورس بین  -67ماده

کننـده بـراي کلیـه     محرمانـه همچنـین بکـار بـردن دسـتگاه رمـز      صورت رمز، کنایه و یا حاوي اطالعـات   به  ارسال پیام -68ماده 
 .باشد هاي رادیو آماتوري ممنوع می ایستگاه

 .بدیهی است استفاده از کدهاي متداول رادیو آماتوري براي آماتورها مجاز میباشد -تبصره

خارج نباشد مگر در موارد اضطراري ) "34ده مندرج در ما(هاي رادیو آماتوري بایستی از موضوع فعالیت رادیو آماتوري پیام -69ماده 
 .جهت نجات از خطر سیل و زلزله و یا حوادث مشابه آن که بطور رایگان انجام خواهد گرفت

اجتمـاعی،   هاي رادیو آماتوري نباید در جهت و براي تبلیغ و نشر عمومی و پخش اخبار و آگهی تبلیغات سیاسی، ایستگاه -70ماده 
 .باشد برداري عمومی ممنوع می کار رود و همچنین استفاده از ایستگاه براي بهرهتجارتی و غیره به



ها  و پیام. نامه عمومی براي سایر آماتورها ارسال نمایند هایی به صورت بخش هاي رادیو آماتوري مجاز نیستند پیام ایستگاه -71ماده 
 .باید فقط خطاب به یک یا چند ایستگاه آماتوري طرف ارتباط باشد

  
هاي رادیو آماتوري  به کار بردن صفحات یا نوارهاي پر شده غیر مستهجن و غیر متحرك براي آزمایش و معرفی ایستگاه -72ماده 

 .باشد هاي تفریحی مجاز نمی آزاد بوده ولی براي استفاده

هـاي  یرانتفاعی مجـوز فعالیـت  هاي غوزارت پست و تلگراف و تلفن میتواند در صورت نیاز موسسات آموزشی و یا انجمن -73ماده 
داراي پروانه رادیـو  . آموزشی رادیو آماتوري در باندهاي رادیو آماتوري را بنام اشخاص مذکور بایستی داراي پروانه رادیو آماتوري باشند

 .آماتوري باشند

صـالح  اجـازه مقامـات ذي   تأسیس یا تشکیل هر نوع دوره یا کالس یا آموزشگاه براي آموزش فن رادیوآمـاتوري عـالوه بـر    -تبصره
 .موکول به کسب اجازه قبلی از وزارت پست و تلگراف و تلفن نیز میباشد

رادیوآماتوري باید اصل و فتوکپی پروانه رادیوآماتوري تأسیس ایستگاه رادیوآمـاتوري خـود را در ایسـتگاه رادیوآمـاتوري       -74ماده 
 .نصب نمایند

 مسئولیتها

 .المللی رادیوئی براي تمام دارندگان پروانه آماتوري الزامی است داخلی و بینرعایت مقررات عمومی   -75ماده

را در دسـترس اشخاصـی کـه داراي     سیم موجـود در ایسـتگاه   هاي بی دارندگان پروانه رادیوآماتوري مجاز نیستند دستگاه -76ماده
 .باشند قرار دهند گواهینامه رادیو آماتوري نمی

باشد از ایستگاه خـود دریافـت نمـوده و اگـر      هایی که مربوط به آنها نمی ادیو آماتوري مجاز نیستند پیامدارندگان پروانه ر -77ماده 
به کسی جز مقامات رسمی و دولتی فاش نمـوده    وجه نباید متن یا رئوس مطالب آن را جزاً و کالًهایی دریافت شد به هیچ چنین پیام

 .و یا از روي آنها نسخه برداري نمایند

  مگـر در حـوادث غیرمترقبـه همچـون سـیل     . باشدهاي غیر آماتوري ممنوع می رادیو آماتوري با ایستگاه  تماس ایستگاه -78ماده 
 .بمنظور امداد و نجات جان افراد... وزلزله و 

باشـد کـه در    )نه به صورت اوراق جداگانه(هر ایستگاه رادیوآماتوري بایستی داراي دفتر گزارش روزانه به صورت مجلد  -79ماده  
آن اطالعات الزم در مورد کلیه ارتباطات آن ایستگاه که حداقل شامل تاریخ و ساعت برقراري ارتباط باند فرکانس و مشخصات طرف 

طور مرتب ثبت و امضاء گردیده و همواره براي بازرسی آماده باشد دفتر گزراش روزانه قبل از استفاده در  تماس، توسط رادیوآماتوري به
 .ها وسیله ادارات کل مخابرات محل، برگ شماري و ممهور خواهد شدوسیله اداره کل ارتباطات رادیوئی و در شهرستان مرکز



خـوردگی نداشـته و کـامالً     دفتر گزارش باید الاقل براي مدت یک سال نگهداري شده و مطالب مندرج در آن بایستی قلم -80ماده
 .خوانا باشد

نامه موارد آن را به اداره کل ارتباطات رادیـوئی   هستند در صورت مشاهده تخلف از مقررات این آئین رادیوآماتورها موظف -81ماده 
 .اطالع داده، متخلف را معرفی نمایند

جمعی یا مراسم خاص رادیوآماتوري باید قـبالً از    هاي دستهرادیوآماتورها در صورت عالقه به شرکت در برگزاري فعالیت -82ماده 
 .تباطات رادیوئی مجوز الزم را کسب نماینداداره کل ار


