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 مقدمه
 به تسهيالت ايجاد و ها پروژه اجراي در كشور اجرايي و صنعتي و توليدي مهندسي و فني توان از استفاده حداكثر قانون  راستاي در  

 زياد حجم ساماندهي و راديويي امواج طيف از بهينه استفاده منظور به و اسالمي شوراي مجلس ۱۲/۱۲/۱۳۷۵ مصوب خدمات صدور منظور 
 در موجود هايتوانايي از استفاده و فني هايتحليل بر مبتني اختصاصي راديويي ارتباطات هايشبکه برپايي و طيف از استفاده تقاضاهاي
 امواج طيف از استفاده متقاضيان به خصوص اين در که هاييشرکت ايجاد راديويي، ارتباطات هايشبکه طراحي با ارتباط در خصوصي بخش
  طيف از استفاده مقررات به ناآگاه و راديويي ارتباطات به غيرمتخصص عموماً که راديويي
 با. رسدمي نظر به ضروري دهند، ياري راديويي امواج طيف از بهينه استفاده در را سازمان بتوانند و کرده ارائه را مناسب هايمشاوره باشند،مي
 : شود حاصل تواندمي زير نتايج هاشرکت اين ايجاد

  راديويي هايسرويس پروانه صدور در تسريع •
  راديويي امواج طيف از استفاده سازيبهينه هدف با راديويي ارتباطات هايشبکه مناسب طراحي •
  هادرخواست تردقيق کارشناسي و فني بررسي امکان •
  بخش اين در انجام حال در غيررسمي ايمشاوره هايفعاليت سازيشفاف و ساماندهي •
  سازمان طرف از ای دارای مهارت کافیمشاوره هايشرکت معرفي بر مبني متقاضيان نياز نمودن برآورده •
 مشاوره هايشرکت طريق از راديويي ارتباطات هايشبکه طراحي مناسب افزاريسخت و افزارينرم امکانات ايجاد •
   راديويي مقررات به ناآگاه و متخصصغير متقاضيان و سازمان بين ارتباطي خالء نمودن طرفبر •
  مشاوره هايشرکت طريق از بردارانبهره به ترسريع و بهتر آموزش و رسانياطالع امکان •
  راديويي ارتباطات هايشبکه از برداريبهره متقاضيان نيازهاي نمودن تخصصي و ايحرفه •

  
 به و راديويي ارتباطات و مقررات تنظيم سازمان اساسنامه ۶ ماده  ۴و ۱ بندهاي اجراي راستاي در دستورالعمل اين فوق، موارد به توجه با

 و راديويي ارتباطات هايشبکهاز  برداريبهره و تاسيس هايپروانه غيرحاکميتي مباحث در خصوصي بخش تخصص و توان از استفاده منظور
و اصالحيه آن در  ۱۴/۸/۱۳۹۱ مورخ ۱۵۲ شماره جلسه در و تدوين راديويي ارتباطات هايشبکه طراحي و مشاوره هايفعاليت ساماندهي

  .االجراستالزم تصويب تاريخ از و دش تصويب زير شرح به و بررسي ارتباطات مقررات تنظيم کميسيون ۵/۱۱/۱۳۹۳مورخ  ۲۰۷جلسه شماره 
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  تعاريف  :۱ ماده
   ارتباطات مقررات تنظيم کميسيون : کميسيون
  راديويي ارتباطات و مقررات تنظيم سازمان   :سازمان
 مورخ مصوبه ايغيرحرفه و اختصاصي هايسيمبي از استفاده قانون اجرايي نامه آئين ۷ ماده موجب به که کميسيوني :فني کميسيون

 .شودمي تشکيل راديويي ارتباطات هايشبکه ايجاد هايدرخواست بررسي منظور به وزيران هيئت ۱۳/۱۱/۱۳۶۱
 دستورالعمل اين موضوع خدمات ارائه متقاضي حقوقي اشخاص به سازمان توسط شده اعطاء امتياز  : پروانه
  . باشدمي پروانه موضوع خدمات ارائه به مجاز پروانه، اخذ از پس دستورالعمل اين مفاد براساس که حقوقي شخص  : پروانه دارنده

  راديويي ارتباطات هايشبکه مشاوره و طراحي قالب در خدمات ارائه  :پروانه موضوع
  ايران اسالمي جمهوري سرزمين  : فعاليت قلمرو
  .شوندمي استفاده راديويي ارتباطات خدمات ارائه براي که هاآن بين ارتباطات و راديويي هايايستگاه مجموعه: راديويي ارتباطات شبکه
  .دارد سازمان از را پروانه موضوع خدمات ارائه پروانه اخذ درخواست دستورالعمل اين مفاد اساس بر که حقوقي شخص  : متقاضي
 براي خاص محل يک در که جانبي تجهيزات و ها گيرنده و ها فرستنده از ترکيبي يا گيرنده يا فرستنده چند يا يک  :راديويي ايستگاه

 حسب بر بايستي ايستگاه هر. باشند الزم راديويي شناسيکيهان سرويس يا راديويي ارتباط سرويس يک برقراري
  .شود بنديدسته کند، مي کار دائم يا موقت طور به آن در که سرويسي

 طراحي و مشاوره خدمات درخواست پروانه دارنده با منعقده قرارداد و پروانه مفاد اساس بر که حقوقي يا حقيقي شخص  : مشتري
  .دارد را راديويي ارتباطات شبکه

  دستورالعمل اين موضوع خدمات انجام جهت مشتري و پروانه دارنده بين دوجانبه كتبي پيمان  :  قرارداد
 در مجاز برداربهره به راديويي ارتباطات شبکه از برداريبهره و تاسيس براي سازمان توسط شده اعطاء حق :برداري بهره و تاسيس پروانه

   مشخص زمان مدت
  راديويي ارتباطات شبکه از برداريبهره و تاسيس يپروانه دارنده    :مجاز برداربهره
  پروانه دارنده توسط دستورالعمل اين موضوع خدمات ارائه محل دفتر  :شعبه

 
  حوزه شمول: ٢ماده 

-در سرويسهای ارتباط راديويی های ارتباطات راديويی و طراحی انواع شبکهمشاوره در تمام زمينهخدمات مجاز به ارائه صرفاً  پروانهدارنده 
  .باشدبرداری از طيف امواج راديويی میبرای متقاضيان بهرههای راديويی مختلف 

  
  متقاضي شرايط :٣ ماده

 ايران در هاآن اقامتگاه و رسيده ثبت به ايران در تجارت قانون براساس که بود خواهد هاييشرکت براي منحصراً پروانه صدور - ۳-۱
 .است

  .باشد  ارتباطي هايشبكه طراحي و مشاوره با مرتبط بايد اساسنامه، در مندرج متقاضي شرکت فعاليت موضوع - ۳-۲
 محترم هيئت ۲۳/۴/۸۳ مورخ هـ ۲۸۴۳۸ت/۲۰۶۳۷ شماره مصوبه مشاوران صالحيت تشخيص نامهآيين طبق بايد متقاضي - ۳-۳

ريزي يا شوراي عالي سازمان مديريت و برنامه از اطالعات فناوري و ارتباطاتمرتبط با  امور در مشاوره رتبه داراي وزيران
  .باشد انفورماتيك كشور

  .باشد ۳مطابق پيوست شماره های اختصاصی سازمان دارای شاخص بايد متقاضي - ۳-۴
 و خريد ورود، پروانه دارنده هايشرکت%) ۵( درصد پنج از بيش سهام صاحبان و مديره هيئت اعضاء از هريک و مديرعامل - ۳-۵

 موضوع پروانه  دريافت متقاضي هايشركت مديره هيئت عضو يا سهامدار توانندنمي راديويي تجهيزات فروش و توليد/  فروش
 .باشند دستورالعمل اين

  :باشند زير شرايط داراي بايد متقاضي، شرکت مديره هيئت اعضاء از هريک و مديرعامل - ۳-۶
  ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون به پايبندي و ايران تابعيت -۱- ۳-۶
  ذيصالح مراجع تاييد با فردي و عمومي هايصالحيت داراي -۲- ۳-۶

  

  .باشد فناوري و تحقيقات علوم، وزارت تائيد مورد کارشناسي تحصيلي مدرک حداقل داراي بايد مديرعامل - ۳-۷
  .باشند شاغل سازمان در ايمشاوره و استخدامي عناوين از يک هيچ با توانندنمي متقاضي شرکت کارشناسان و مديران - ۳-۸
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 هايشبکه طراح )نفر يك حداقل(کارشناسان فنی  معرفي به نسبت است مکلف پروانه دريافت تقاضاي زمان در متقاضي - ۳-۹
 سال پنج حداقل و برق مهندسي کارشناسي مرتبط هايرشته هايگرايش از يكي در حداقل تحصيلي مدرک با راديويي ارتباطات
  .کند اقدام او شده تاييد امضاء معرفي با مرتبط كار سابقه

 به پروانه داراي يا متقاضي هايشركت ديگر سوي ازهمزمان  تواندنمي پروانه متقاضي سوي از شده معرفيفنی  كارشناس: ۱ تبصره
  .شود معرفي راديويي ارتباطات هايشبكه طراحي براي شده تاييد فني كارشناس عنوان

  

 با مرتبط موارد ساير و تخلفات به رسيدگي و طراحي ابزار تاييد عملکرد، ارزيابي فني، کارشناس تاييد فني، صالحيت احراز - ۳-۱۰
  .است سازمان عهده به متقاضي شرکت

  .كند امضاء و تكميل را اطالعات افشاي عدم فرم بايد متقاضي - ۳-۱۱
  :محل ارائه خدمات متقاضی بايد حائز شرايط زير باشد - ۳-۱۲

  ؛ياسالم –های دينیتکريم مراجعين و رعايت ارزش -۱- ۳-۱۲
  مناسب پذيرش و پاسخگويی مراجعين بدون ايجاد مزاحمت برای ديگران؛ -۲- ۳-۱۲
  نظيم مقررات و ارتباطات راديويی؛دارای مجوز از سازمان ت"تابلو با ذکر دارای  -۳- ۳-۱۲

  
  پروانه دارنده تعهدات :٤ ماده

 اين غير در است الزامي پروانه دارنده توسط فعاليت، هر براي پروانه اعتبار مدت تمام در العمل دستور اين مفاد کليه رعايت - ۴-۱
  .شد خواهد اقدام ۱۰ و ۷ مواد مفاد مطابق صورت

  .نيست مجاز شرايطي هيچ تحت سازمان كتبي اجازه بدون غير، به آن از ناشي حقوق يا پروانه انتقال و نقل - ۴-۲
  .نيست راديويي تجهيزات فروش و خريد توليد، ورود، حوزه در فعاليت به مجاز پروانه، دارنده - ۴-۳
 از بهينه استفاده راستاي در را راديويي ارتباطات هايشبكه طراحي دستورالعمل، اين ۵ ماده با مطابق است مکلف پروانه دارنده - ۴-۴

  .کند ارائه ايران اسالمي جمهوري فركانسي تخصيص جدول و فني ضوابط مقررات، و قوانين با مطابق و راديويي امواج طيف
 مستندات ارائه با را خود درخواست شرکت، اساسنامه در تغييرات اعمال براي اقدام هرگونه از پيش است مکلف پروانه دارنده - ۴-۵

  .باشد دستورالعمل اين مفاد با مغاير نبايد اساسنامه در تغييرات هرگونه .کند اخذ موافقت و منعكس سازمان به كامل
، کشور سطح در شعب تعداد افزايش يا و ايجاد صورت نياز بهدر آن، از پس يا پروانه دريافت حين در است مکلف پروانه دارنده - ۴-۶

 کروکي به منضم شعب و مراکز نشاني اعالم شده تکميل فرم در قالب مکتوب صورت به اقدام، گونه هر از قبل را خود درخواست
ارائه آگهي روزنامه رسمي و ثبت نسبت به  ،اخذ موافقت سازمانپس از  و دهكر رسالا سازمان هب )دو پيوست شماره( هاآن محل
  .است پروانه دارنده عهده بر شعب توسط شده انجام مراودات تمام مسووليت .دبه سازمان اقدام كن شعب

 از قبل روز پانزده حداقل را مراتب است موظف پروانه دارنده شعب، از يک هر در خدمات ارائه توقف براي تصميم صورت در - ۴-۷
  .دهد اطالع سازمان به کتبي صورت به اقدام،

مطابق با  ( شودمي ابالغ سازمان توسط که مشخصي قالب در يکبار ماه سه هر را خود فعاليت آمار است موظف پروانه دارنده - ۴-۸
  .کند ارائه سازمان به )پيوست شماره دو

 جدول مطابق سازمان، نياز مورد آمار و مالي هايصورت ها،گزارش مدارک، و اسناد کليه ارسال و تهيه به موظف پروانه دارنده - ۴-۹
  .است سازمان نماينده توسط فوق موارد از بردارينسخه امکان ايجاد و مکاتبات در شده تعيين زماني

 قانوني ذيصالح مراجع حکم با مگر آن افشاي از و نموده محافظت را مشتريان و سازمان اطالعات است موظف پروانه دارنده - ۴-۱۰
  .کند خودداري

 اختيار در را مشتريان نياز مورد عمومي اطالعات اينترنتي، پايگاه اندازي راه با فعاليت، شروعاز  قبل است موظف پروانه دارنده - ۴-۱۱
 به سازمان اعطايي پروانه حاوي بايد فوق اينترنتي پايگاه. کند تامين را شده طرح هايدرخواست پيگيري امکان و داده قرار هاآن

 پايگاه به دسترسي پيوند بايد فوق اينترنتي پايگاه اصلي صفحه در. باشد دستورالعمل اين خدمات ارائه تعرفه و پروانه دارنده
  .باشد شده داده قرار نيز سازمان اينترنتي

 و کتبي موافقت اخذ از پس خود موجود مشتريان تکليف تعيين به مکلف پروانه دارنده فعاليت، از انصراف يا پروانه لغو درصورت - ۴-۱۲
 :باشدمي زير شرح به سازمان طرف از شده تعيين مهلت طي

  يا مشتريان؛ با حساب تسويه و تکليف تعيين) الف
 يا مشابه؛ پروانه دارندگان ساير به موجود مشتريان قبال در خود تعهدات و تکاليف انتقال)  ب
  .سازمان به قرارداد فسخ صورتجلسه اصل ارائه و قرارداد مفاد با مطابق قرارداد فسخ)  ج
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 ارتباطات هايشبكه هايطرح در سازمان سوي از شده اعالم احتمالي نواقص رفع و توضيحات ارائه به مکلف پروانه دارنده - ۴-۱۳
 .است شده تعيين زماني بازه در راديويي

 شعب، يا و اصلي مرکز شامل خود فعاليت محل جابجايي به اقدام از قبل كاري روز ده حداقل است موظف پروانه دارنده - ۴-۱۴
  .کند اعالم سازمان به کتبي صورت به را جديد هاينشاني

 به كاري روز پنج مدت ظرف حداکثر را مراتب نمابر، و تماس هايتلفن شماره تغيير صورت در است، موظف پروانه دارنده - ۴-۱۵
  .کند اعالم سازمان به کتبي صورت

 و قيد گونههيچ بدون را است شده صادر مشتري براي صرفاً ثالث اشخاص توسط که مدارکي تمام است موظف پروانه دارنده - ۴-۱۶
  .نمايد مسترد مشتري به شرطي

 مجلس ۱۵/۷/۸۸ مورخ مصوب کنندگانمصرف از حمايت قانون با مطابق پروانه موضوع خدمات ارائه به موظف پروانه دارنده - ۴-۱۷
  .است اسالمي شوراي

 پيش و نمايد تنظيم يک شماره پيوست مفاد رعايت با را مشتري با خود مشاوره خدمات ارائه قرارداد است موظف پروانه دارنده - ۴-۱۸
  .برساند سازمان تاييد به را مذكور قرارداد نمونه ،ءاجرا از

  .دارنده پروانه موظف است نسبت به ارائه خدمات به تمامي متقاضيان در قلمرو فعاليت در چارچوب مفاد دستورالعمل اقدام نمايد- ۴-۱۹

  
  

  راديويي ارتباطات شبکه طرح الزامات  :٥ ماده
 در راديويي ارتباطات شبکه خصوصيات و آن حقيقي و حقوقي هايويژگي و مشتري درخواست نوع با متناسب بايد پروانه دارنده - ۵-۱

 و کرده سازمان اعالمي چارچوب در مربوطه فني و اداري جغرافيايي، اي،شناسنامه اطالعات سازيمستند به اقدام طراحي، حال
  .نمايد ارسال سازمان به شبکه طرح از بخشي عنوان به

 در تغييرات اعمال يا توسعه يا راديويي ارتباطات شبکه از برداريبهره به مشتري نياز توجيهي داليل است موظف پروانه دارنده - ۵-۲
 غيراختصاصي راديويي هايشبکه طريق از فوق نياز تامين امکان عدم دهندهنشان واقعي داليل و نموده جستجو را موجود شبکه
  .کند ارسال گيريتصميم جهت سازمان به را

 طيف از استفاده در بومي و بهينه فني مالحظات بايد مشتري، راديويي ارتباطات شبکه طرح تنظيم هنگام به پروانه دارنده - ۵-۳
 و ثابت هايايستگاه آنتن ارتفاع تکرارکننده، و ثابت هايايستگاه از استفاده ها،فرستنده تشعشعي و خروجي توان قبيل از فرکانسي
 شبکه طراحي در را غيرعامل پدافند به مربوط مالحظات همچنين و زيست محيط تشعشعي، ايمني راديويي، تداخل کننده، تکرار

  .کند اعمال راديويي ارتباطات
  .شد خواهد اعالم متعاقباً عامل غير پدافند با مرتبط موارد و مالحظات: تبصره
 تعداد حداقل راديويي، کانال تعداد و فرکانسي باند پهناي حداقل صرف با طراحي ترينمناسب است موظف پروانه دارنده - ۵-۴

 تهيه است توازن در فناوري و اقتصادي جنبه از که را تشعشعي توان حداقل و آنتن ارتفاع حداقل متحرک، و ثابت هايايستگاه
  .کند پرهيز مشتري نياز مورد رسانيخدمت ناحيه از فراتر جغرافيايي نواحي راديويي پوشش از امکان حد تا و نموده

 مهر و بوده ۹-۳ ماده موضوع طراح فني كارشناس امضاء داراي بايد پروانه دارنده توسط شده تنظيم راديويي ارتباط شبكه طرح - ۵-۵
  .باشد داشته را پروانه دارنده مجاز امضاي و

 هايارزيابي قبيل از راديويي ارتباطات شبكه طراحي نحوه و جزئيات اعالم به موظف پروانه دارنده سازمان، درخواست صورت در - ۵-۶
  .باشدمي طراحي افزارهاي نرم و ميداني

  
  تخلفات به رسيدگي و نظارت  :٦ ماده

 از تواندمي سازمان. باشدمي سازمان عهده به دستورالعمل اين در مندرج تعهدات انجام برحسن نظارت و بازرسي مسووليت - ۶-۱
  . کند استفاده تخلفات به رسيدگي و نظارت امور انجام در نيز حاکميتي هايدستگاه ساير و صنفي نهادهاي مشاركت

 و نمايندگان با را برخط يا حضوري مستمر و شرط و قيد بدون نظارت اعمال منظور به الزم همکاري است موظف پروانه دارنده - ۶-۲
  .کند ايجاد نبايد محدوديتي گونه هيچ زمينه اين در و آورد عمل به سازمان تاييد مورد بازرسان
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 و تجهيزات و شركت محل از قبلي اطالع بدونسازمان و  کارت شناسايی صادره ارائه با زمان هر در تواندمي سازمان بازرس - ۶-۳
 عمل به را الزم همکاري شرط، و قيد بدون است مکلف پروانه دارنده و کند بازديد شعب يا و اصلي مرکز در مرتبط افزارهاينرم
  .آورد
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  خسارات جبران و جريمه : ٧ ماده
 شرط و قيد بدون معتبر، بانکي نامهضمانت جريمه، و پروانه دارنده سوي از تعهدات انجام عدم از ناشي خسارات جبران منظور به - ۷-۱

- مي تسليم سازمان به پروانه اخذ هنگام به متقاضي توسط ريال) ۱۰۰و۰۰۰و۰۰۰(  ميليون يکصد مبلغ به دفعات، به تمديد قابل و
  . شود

 به زير در شده ذکر بندهاي از تخلف ازاي در را پروانه دارنده ،۳- ۷ بند طبق مکتوب اخطار ارسال ضمن است مکلف سازمان - ۷-۲
  :کند جريمه شده تعيين مبلغ ميزان

      

  )ريال( جريمه مبلغ  شده تخلف بند

  هزار پانصد و ميليون دو  ۴-۶

   ميليون يک  ۴-۷

  هزار پانصد و ميليون دو  ۴-۸

  هزار پانصد و ميليون دو  ۴-۱۱

  ميليون يک  ۴-۱۳

  ميليون دو  ۴-۱۴

   ميليون يک  ۴-۱۵

  ميليون پنج  ۶-۲

  ميليون پنج  ۶-۳

  ميليون پنج  ۱۰-۵

  
 صورت به سازمان به و واريز سازمان وجه در ،ابالغ از پس روز پانزده ظرف را شده تعيين هايجريمه است مکلف پروانه دارنده - ۷-۳

  .شد خواهد کسر ۱- ۷ بند نامهضمانت محل از صورتاين غير در. نمايد رسانياطالع مکتوب
يا تمام   ضبط به مجاز سازمان دستورالعمل، اين مفاد رعايت عدم علت به پروانه دارنده توسط سازمان به خسارت ورود صورت در - ۷-۴

 جهت قضائي محاکم به سازمان مراجعه نافي نامهضمانت محل از خسارت اخذ. بود خواهد ۱- ۷ بند نامهضمانت مبلغاز  بخشي
  .باشدنمي آن مازاد يتاديه

 ضبط مانع دفاعيات، شدن پذيرفته نسبت به و نموده دفاع خود از دارد حق پروانه دارنده ،ابالغ سازمان از بعد روز پانزده تا - ۷-۵
  .شود نامهضمانت

 پايان از پس ماه شش نامهضمانت سازيآزاد پروانه، اعتبار مدت اتمام يا و لغو انصراف، موارد در، ۲- ۱۰ضمن در نظرگرفتن ماده  - ۷-۶
 از پروانه دارنده نشدهانجام تعهدات استيفاي به مجاز سازمان مدت اين ظرف. شد خواهد انجام ۱۲-۴ بند در شده تعيين مهلت
  .است نامهضمانت محل

در  .کند اقدام آن ترميم به نسبت کاري روز پنج مدت ظرف بايد پروانه دارنده نامه،ضمانت محل از سازمان برداشت صورت در - ۷-۷
  .خواهد شد ۴- ۱۰مول ماده مشغير اين صورت، 

  

  نحوه صدور پروانه :٨ ماده

 :دكنمتقاضي بايد تصوير مدارك ذيل را از طريق پست الكترونيكي به سازمان ارسال 

درخواست كتبي جهت اخذ پروانه خدمات مشاوره و طراحي شبکه هاي ارتباطات راديويي با امضاء صاحبان امضاء مجاز و  ارائه - ١-٨
 .مهر شركت
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خدمات مشاوره و  اجرائي صدور پروانه ارائه دستورالعمل ٣ماده  ٢-٣بندتصوير برابر با اصل كليه صفحات اساسنامه شركت مطابق  - ٢-٨
 .طراحي شبکه هاي ارتباطات راديويي

يا نامه اداره ثبت شركتها يا دايره ثبت شركتها و يا اداره ثبت اسناد براي دفتر مرکزي و کليه  تصوير برابر با اصل روزنامه رسمي - ٣-٨
  .شعب

 ٣-٣امور ارتباطات و فناوري اطالعات از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور طبق بند گواهي رتبه مشاوره در  - ٤-٨
 .دستورالعمل اجرايي صدور پروانه هاي ارائه خدمات مشاوره و طراحي شبکه هاي ارتباطات راديويي ٣ماده 

 ٣ ماده ٩- ٣ بند ١ك تحصيلي وي مطابق تبصره يا کارشناسان فني به همراه تصوير برابر اصل مدر نامه كارشناسمعرفي - ٥-٨
  .دستورالعمل

- ، اطالعات تحصيلي، آموزش)شماره دو پيوست مطابق با(سوابق مستند کارشناس فني حاوي مشخصات فردي کارشناس فني  - ٦-٨
  .افزار، سوابق کار و سوابق آموزشيهاي انجام شده، توانايي کار با نرم اي، پروژههاي حرفه

 .دستورالعمل ٣ماده  ٧- ٣تصوير برابر با اصل آخرين مدرك تحصيلي مديرعامل مطابق بند  - ٧-٨
 )شماره دو پيوست مطابق با(راديويي  هاي شبکه طراحي افزار نرم فني و عمومي تكميل شده اطالعات فرم - ٨-٨

پست ، به همراه اصل مدارك فوق از طريق پس از اعالم نتيجه و تاييد اوليه متقاضي از طريق پست الكترونيكياصل مدارك ذيل بايد 
  :به اين سازمان ارسال شود سفارشي

و دو قطعه  يك نسخه تصوير آن يك نسخه به همراه تمام اعضاي هيئت مديره در و تكميل شده مشخصات فردي مديرعامل فرم- ٩-٨
 ).شماره دو پيوست مطابق با( عكس

  .اعضاي هيئت مديره مديرعامل و شناسنامه و كارت ملياول و توضيحات تصاوير برابر اصل شده تمامي صفحات  - ١٠-٨
 .مديره دائم مدير عامل و اعضاء هيئتتصوير برابر اصل شده كارت پايان خدمت يا كارت معافيت  - ١١-٨
 ).شماره دو پيوست مطابق با(تكميل فرم تعهدنامه ارائه خدمات پشتيباني و فني مشاوره، طراحي و تاييد فني  - ١٢-٨

در صورت پذيرفته شدن  مصاحبه کارشناس فنی، ذيصالح و انجام مراجع از الزم هاياستعالم تاييديه اخذ بررسي مدارک، از پس سازمان
 ٤-٣و تامين شرايط اختصاصی موضوع بند  و تخصيص مهلت حداکثر دو ماهه برای ارائه مدارك ذيل موافقت اصولی، اقدام به صدور متقاضی

  :خواهد نمود

 ٧ماده  ١- ٧طبق بند  تعهداتجهت تضمين حسن انجام  ريال) ١٠٠،٠٠٠،٠٠٠(يکصد ميليون به مبلغ نامه بانكي ضمانت - ١٣-٨
  .دستورالعمل

 .مالي عدم وجود سوء سابقه ي تاييديه بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مبني بر - ١٤-٨
 .وجود بدهي مالياتي تاييديه سازمان امور مالياتي كشور مبني بر عدم - ١٥-٨
  .بيمه سابقه ءتاييديه سازمان تامين اجتماعي مبني بر عدم وجود سو - ١٦-٨
كه كليه صفحات آن " هاي ارتباطات راديوييمشاوره و طراحي شبکه ارائه خدمات هصدور پروان اجرايي دستورالعمل"يك نسخه  - ١٧-٨

  .دداراي امضاء و مهر شركت باش
  

 .صادر خواهد شد ويدر مهلت مقرر، پروانه توسط متقاضي در صورت تامين موارد مندرج در موافقت اصولي صادره 

  پروانه تمديد نحوه و اعتبار مدت : ٩ ماده
  .است  سال) ۳( سه صدور تاريخ از پروانه اعتبار مدت - ۹-۱
 تاريخ از سال چهار تا شده لغو دستورالعمل اين ۴-۱۰ بند موجب به قبالً او پروانه که حقوقي شخص مجدد پروانه اخذ درخواست - ۹-۲

 . شودنمي پذيرفته لغو
 روانهپ اعتبار نباشد، پروانه تمديد عدم براي موجبي که صورتي در ،پروانهپس از صدور هر سه ساله  سپری شدن دوره از پس - ۹-۳

 .بود خواهد تمديد قابل دفعات به و جديد احتمالي شرايط نمودن لحاظ با متقاضي، درخواست به ديگر ساله سه دوره يک براي
 صورت اين غير در. نمايد اقدام تمديد درخواست ارائه به نسبت پروانه اعتبار پايان از قبل ماه يک حداقل بايد پروانه دارنده - ۹-۴

  .داشت نخواهد پروانه تمديد بر مبني تعهدي و مسووليت سازمان
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تا شش ماه پس از پايان اعتبار حداکثر  وباشد بايد در دوره اعتبار پروانه اعطائی  ای دارنده پروانهتعهدات مشاورهعقد قرارداد  - ۹-۵
  .ادامه داشته باشدتواند میپروانه 

 
 پروانه لغو و اعتبار مدت کاهش تعليق،: ١٠ ماده

غير اين  در . کند اقداماعالمي  تخلف رفع به نسبتحداکثر يک ماهه،  يموظف است در مهلت تعيين شده پروانه دارنده - ۱۰-۱
  .خواهد شد ۴-۱۰ بند، مشمول صورت

  : پروانه تعليق - ۱۰-۲
  :پروانه دارنده چنانچه
  يا ،۱۳-۴ بند به عمل در چهارم بار براي -۱- ۱۰-۲
  يا ،۱۵-۴ و ۱۴-۴ ،۸-۴، ۷- ۴ ،۶- ۴ بندهاي به عمل در دوم بار براي -۲- ۱۰-۲
   ۳-۶ و ۱۷-۴، ۱۶- ۴، ۱۱- ۴ بندهاي عمل به دربرای بار اول  -۳- ۱۰-۲

  

در صورتي که کمتر از شش ماه به پايان اعتبار پروانه باقی . آمد خواهددر تعليقبه  ماه شش مدت به مربوطه فعاليت پروانه کند، تخلف
مدت زمان و در صورت عدم تمديد،  جبران خواهد شدبه ميزان کسر شش ماه تعليق فوق از تعليق پروانه تمديد شده  مابقی،مانده باشد، 
   .فوق افزايش خواهد يافت به ميزان کسر شش ماه تعليقمذکور ضمانت نامه آزاد سازی 

  

 به خدمات ارائه و تعهد ايجاد هرگونه و باشدمي موجود مشتريان به خدمات ارائه به موظف صرفاً پروانه، تعليق مدت در پروانه دارنده
  .است ممنوع جديد مشتريان

  
  : پروانه اعتبار مدت کاهش - ۱۰-۳

  :پروانه دارنده چنانچه
  ؛نمايد تخلف ،تعليق مدت در -۱- ۱۰-۳
  ؛نمايد تخلف ۲-۶ و ۱۸-۴ ،۹-۴ ،۳-۴ بندهايبه  عمل در -۲- ۱۰-۳
   شود، ۲-۱۰ بند ولممش دوم بار براي -۳- ۱۰-۳
  پروانه، اعتبار مدت طول دراز سه بار  بيش یشبکه راديوي یهاطرح شدن مردود -۴- ۱۰-۳
  .شد خواهد کاسته ماه سه مدت به پروانه اعتبار

  

  : پروانه لغو - ۱۰-۴
  :پروانه دارنده چنانچه
  شود يا ۷- ۷مشمول بند  -۱- ۱۰-۴
  شود يا ۱- ۱۰ بندمشمول  -۲- ۱۰-۴
  يا شود ۳-۱۰ بند مشمول دوم بار براي -۳- ۱۰-۴
  شود، تخلف مرتکب ۱۰-۴ و ۵-۴ ،۲-۴ بندهاي عمل به در -۴- ۱۰-۴

  

  .کرد خواهد مبادرت پروانه لغو به نسبتپذيرش،  عدم صورت در ،برائت داليلارائه  براي ايهفته دو مهلت اعطاي از پس سازمان
  

 موجود مشتريان قبال در خود تعهدات انجام به نسبت ۱۲-۴ بند مفاد اساس بر است موظف شده پروانه لغو حقوقي شخص - ۱۰-۵
  .کند عمل

 کتبي صورت به کاري روز ده حداکثر ظرف را مراتب انحالل، يا و فعاليت ادامه از انصراف صورت در است موظف پروانه دارنده - ۱۰-۶
    .شود انجام مراحل ساير و پروانه لغو قانوني تشريفات تا اعالم سازمان به

  
  کليات :١١ ماده

  .است سازمان دستورالعمل اين مفاد تفسير مرجع - ۱۱-۱
  .االجراستالزم ابالغ تاريخ از و شد خواهد ابالغ پروانه دارندگان به دستورالعمل اين مفاد در تغيير هرگونه - ۱۱-۲
 .است مالک رسمي، مکاتبات و قراردادها کليه براي مرجع نشاني عنوان به پروانه، دارنده مرکزي دفتر نشاني - ۱۱-۳
  .کرد خواهد اقدام پروانه دارندگان بندي رتبه و ارزيابي به نسبت کرد، خواهد ارائه بعداً که ارزيابي جداول اساس بر سازمان - ۱۱-۴
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-نمي ايجاد آن دارنده براي راديويي شبكه از برداريبهره و تاسيس پروانه صدور و فرکانس واگذاري براي را حقي پروانه اخذ - ۱۱-۵
  .کند
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   يک شماره پيوست
  راديويي ارتباطات هايشبکه مشاوره و طراحيموارد ضروری در قرارداد انجام خدمات 

  
  
  :لحاظ شود موارد زير در آن مفاد قرارداد توليد شده بايد با دستورالعمل فوق همخوانی داشته و 

  
 تاريخ پايان اعتبار پروانه و شماره، تاريخ صدور ؛و مفاد دستورالعمل حاکم بودن پروانه اعطائی -۱
 موضوع قرارداد و شرح خدمات مرتبط -۲
 دستورالعمل ۵-۹مدت زمان قرارداد با توجه به بند  -۳
از شبكه برداری بهرهتاسيس و صدور پروانه زمان به کارفرما تا  فني تاييد و طراحي مشاوره فني، پشتيباني خدمات ارائهضرورت  -۴

 مربوطهراديويي 
  مشاورشركت حسن انجام کار از طرف  نيضمت -۵
  سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي به عنوان ناظر عاليه قراردادمعرفی  -۶
 اختالفحل داور  سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي به عنوانمعرفی  -۷
 دستورالعمل ۱۰- ۴مطابق با بند  محرمانه بودن اطالعات کارفرما -۸
 راديويی به همراه طرح شبکه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوييارسال يک نسخه اصل از قرارداد به  -۹

  .مشاوره متداول بوده و با موارد باال در تناقض نباشدموارد ديگر که در قراردادهای  -۱۰
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   دو شماره پيوست
  

  های الزمفرم
  

  :است شده ارائه زير موارد پيوست اين در
  
  ؛مديره هيئت اعضاي تمامو  مديرعامل فردي مشخصات فرم  )الف
  ؛کارشناس فني فردي مشخصات فرم  ) ب
  ها؛آن محل کروکي به منضم شعب و مراکز نشاني اعالم شده تکميل فرم  ) ت
  ؛ارائه خدمات پشتيباني و فني مشاوره، طراحي و تاييد فني ؛ نامهتعهد    )ث
  ؛راديويي هاي شبکه طراحي افزار نرم فني و عمومي اطالعات فرم    )ج 
  آمار فعاليت فرم    )چ 
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  تعاليبسمه                            )پيوست شماره دو) الف(بند (

  جمهوري اسالمي ايران
  وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات
  يـسازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوي

  

  فردي مديرعامل و اعضای هيأت مديرهفرم مشخصات 

  .تکميل نماييد )تايپي(ي در دو نسخه گخوردفرم را کامل، خوانا و بدون قلم

  :امضاء و مهر شرکت      :کننده فرمامضاء، و اثر انگشت تکميل     

                                                  :تاريخ تنظيم        

  ق عکسامحل الص

  :نام  :نام خانوادگي

                                                

  نام پدر
ماره ش
  ناسنامهش

  مذهب  نام مستعار  قبلي يگنام خانواد نام و  محل تولد  تاريخ تولد  محل صدور

              

                        کد ملي  

  :سمت                       :                                                                  نام شركت 
  :پست الکترونيکي                                                                        :                تلفن همراه

  :مدرک محل اخذ:             اخذ سال :                          رشته :                       آخرين مدرك تحصيلي

  :                 شهر      :                    استان -نشاني محل كار
  

  :                     تلفن:                                               کدپستي

  :                 شهر:                      استان - نشاني محل سكونت
   

 :تلفن:                                                كد پستي

  :                                     نشاني پايگاه اطالع رساني
  :پست الکترونيکـي شرکت

  :سال گذشته ۱۰شغلي طيخالصه سوابق  مشاغل قبلي و

  :شرکت/سازماننام :                                              از سال                        تا سال                        سمت) ۱

  :شرکت/نام سازمان:                                              از سال                        تا سال                        سمت) ۲

  :شرکت/نام سازمان:                                              از سال                        تا سال                        سمت) ۳

  :شرکت/نام سازمان:                                              از سال                        تا سال                        سمت) ۴

  .و مدت اقامت را ذکر نماييد ، زمان سفرايد نام کشوراگر براي تحصيل و يا امور ديگري به کشورهاي خارجي سفر کرده
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  تعاليبسمه                  )پيوست شماره دو) ب(بند (

  جمهوري اسالمي ايران
  وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات

  سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي

  فردي کارشناس فنيفرم مشخصات 

  .تکميل نماييد )تايپي(ي  در دو نسخه گخوردفرم را کامل، خوانا و بدون قلم

  نمونه امضاء کارشناس فني

    

  ق عکسامحل الص

  :نام  :نام خانوادگي

                                                

 شماره  پدر نام
  شناسنامه

  محل تولد  تولد تاريخ  صدور محل

      
  

                        يکد مل

  :پست الکترونيکي:                                                              تلفن همراه

  :مدرک محل اخذ:             اخذ سال              :               رشته                     :      آخرين مدرك تحصيلي

  :قبليمرتبط مشاغل 

  :شرکت/ نام سازمان :                                              تا سال                        سمت     از سال                   ) ۱

  :شرکت/ نام سازمان :                                              از سال                        تا سال                        سمت) ۲

  :شرکت/ نام سازمان :                                              تا سال                        سمت             از سال           ) ۳

  :شرکت/ نام سازمان :                                              از سال                        تا سال                        سمت) ۴

  

                                                                 

  

  اريخ تنظيمت

  و مهر شرکت امضاء
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  اين فرم بايد در نامه اداري با سربرگ شركت تهيه شود

 

  فرم اعالم نشاني مرکز اصلي شرکت و شعب

 )پيوست شماره دو) ت(بند (

  

  

  

  نشاني مرکز اصلي شرکت

  :              شهر:                  استان

 :دورنگار:                                  تلفن:                           کدپستي

  ¨اين شرکت هيچ شعبه اي ندارد

  ¨داراي شعب با مشخصات زير است

  دورنگار  تلفن  پستي کد  / ....شهر/ استان:نشاني کامل   )شعبه(نام شرکت   رديف

            

            

            

            

            

            

 

  :امضاء و مهر شرکت

  :تاريخ

  

 

  

  

  :نام شرکت اصلي
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  تعهدنامه

  )پيوست شماره دو) ث(بند ( 

  

  سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي 

  فني مشاوره، طراحي و تاييد فنيتعهدنامه ارائه خدمات پشتيباني و : موضوع

  

هاي ارتباطات رساند تصوير دستورالعمل اجرايي صدور پروانه ارائه خدمات مشاوره و طراحي شبکهبه آگاهي مي

 :راديويي دريافت و مفاد آن تفهيم گرديد، لذا اين شرکت متعهد است

ارائه خدمات پشتيباني و فني مشاوره، طراحي و تاييد فني به متقاضيان  دستورالعمل مذکور نسبت به ١٠-١- ٨برابر بند 

و در صورت اثبات  كندالذكر اقدام طرف قرارداد خود در چارچوب قرارداد منعقده و شرايط و ضوابط دستورالعمل فوق

  . مسئوليت تبعات و عواقب آتي به عهده اين شرکت خواهد بود, تخلف

  

  

  :نام و نام خانوادگي                                              

  :امضاء و مهر شرکت                                            

  :تاريخ                                                                

 

 

 

 

  با سربرگ شركت تهيه شوداداري اين فرم بايد در نامه 
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  راديويي هاي شبکه طراحي افزار نرم فني و عمومي اطالعات فرم    ) پيوست شماره دو) ج(بند (

  :افزار نرم عمومي اطالعات
  :افزار نرم نسخه شماره  :افزار نرم نام
  :توليد سال  :سازنده شرکت نام

  :افزار نرم مالکيت نحوه
 :افزار نرم امکانات خصوص در مختصري شرح

  

  :افزار نرم فني اطالعات

  :کندمي پشتيباني افزار نرم که امواجي انتشار هاي مدل

  :باشد مي دارا افزار نرم که محاسباتي هايقابليت

  سطح در الکترومغناطيسي ميدان شدت محاسبه قابليت ¨
               خط راستاي در الکترومغناطيسي ميدان شدت محاسبه قابليت ¨
  منحني طول در الکترومغناطيسي ميدان شدت محاسبه قابليت ¨
  (Coverage Area) پوشش تحت سطح محاسبه قابليت¨ 

  (Interference) تداخل محاسبه قابليت¨ 
 (Coordination Area) هماهنگي ناحيه محاسبه قابليت¨ 
  ايشبکه پوشش محاسبه قابليت¨ 
 الگوهاي با مختلف هايآنتن اساس بر محاسبات انجام قابليت¨ 
  متفاوت انتشار

  :دهد مي پوشش افزار نرم که راديويي هاي سرويس
  خشکي متحرک سرويس ¨
  ثابت سرويس ¨
  :ساير با ذکر مورد ¨

  )ماهواره(فضايي سرويس ¨
  همگاني پخش سرويس ¨
  

  :دهدمي پوشش افزار نرم که فرکانسي هايمحدوده

  ¨ندارد                           ¨دارد:                                                    اطالعاتي بانک پشتيباني قابليت

  :افزار نرم هاينقشه اطالعات

  :افزار نرم هاينقشه فهرست
    )اختياري(Projection   نقشه دقت  نقشه نوع  

  ¨  DEM بعدي ٣ 
 ¨  DTMبعدي ٣ 
 ¨  DSMبعدي ٣ 
  بعدي ٢¨ 

VECTOR ¨    )¨ بعدي ٣ ¨    بعدي ٢(  
 : .………………..………  ١ساير¨ 
  : …………………………٢ساير¨ 

      

      

      

      

      

  سطح در Visibility قابليت ¨   Profile رسم امکان¨ 

  Vector نقشه ترسيم قابليت ¨  مسير در Visibility قابليت ¨

  :امضاء و مهر شرکت

  :تاريخ
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 فرم آمار فعاليت

:نام شرکت      ) پيوست شماره دو) چ(بند (  

:شماره و تاريخ پروانه  

 

 .دارد را راديويي ارتباطات شبکه طراحي و مشاوره خدمات درخواست پروانه دارنده با منعقده قرارداد و پروانه مفاد اساس بر که حقوقي يا حقيقي شخص: مشتري -٢

 :موارد ذيل ميباشد)  ها(منظور از نوع سرويس  -٧
  .ساير موارد قيد شود-پخش سراسري-هواشناسی-وبري راديويينا-اي ماهواره-یيايمتحرک در-متحرک هوانوردي- )سلوالر( متحرک خشکی-ثابت- متحرک خشکی

   VLF -LF- MF – HF – VHF - UHF- SHF - EHF:  منظور از باند فرکانسي موردنظرموارد ذيل ميباشد -٨

 –حراست تاسيسات مهم  –امنيت، اطالعات و حفاظت ( امور انتظامي –)  -ساير– اورژانس و فوريت هاي پزشکي -امدادرساني– آتش نشاني و خدمات ايمني( امور اجتماعي   :موارد ذيل ميباشد طبقه بندیمنظور از  -١٠
 –برق و آب  -امور عمومي صنايع  -امور شهرداريها  -آموزش، تحقيقات، علوم و فن آوري  (امورزيربنايي -  -)عبور و مرور شهري و جاده اي -ساير –حراست منابع طبيعي و مرزها  -حراست محيط زيست و ميراث فرهنگي

مترو و اتوبوسراني –فرودگاهها و ترمينالها –راه آهن  -تاکسي راني شهري -پست و مخابرات -بنادر و کشتي ها و شناورها( حمل ونقل و ارتباطات   -)   -نقشه برداري -نفت و گاز پتروشيمي -ساير ،ساخت و ساز و تاسيسات
 )    ساير   - دفاع نظامي، ارتش -دفاع ملي، بسيج -حراست از منابع ملي -امور نظامي، سپاه( نظامي –) ساير-شهري

  منطقه غيرشهري -شهري و حومه -شهرستاني -استاني -سراسري: نوع پوشش -١١
  داده و اطالعات  صوت، -ويدئو  ،داده و اطالعات صوت، -ويدئو  – داده و اطالعات - صوت: نوع اطالعات تبادلي -١٢

١٣ ١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

شماره و 
 تاريخ قرارداد

نام 
 مشتري

تلفن تماس 
 مشتري

در صورت (پروانه مشتري شماره 
)اخذ پروانه از سازمان  

تاريخ پروانه 
مشتري   

آدرس محل 
 استقرار شبکه

نوع 
سرويس 

)ها(  

فرکانسي باند 
 مورد نظر

تعداد کانال 
پهناي / فرکانسي
 باند

طبقه 
 بندي

نوع 
 پوشش

نوع اطالعات 
 تبادلي

/  ايستگاهنوع 
 تعدادايستگاه
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ايستگاه   -ايستگاه هوانوردي-ايستگاه پخش همگاني تصوير-ايستگاه پخش همگاني صدا-ايستگاه آماتوري-راديويي هوانورديايستگاه متحرک ناوبري -خشکي ناوبري راديويي هوانوردي ايستگاه: منظور از نوع ايستگاه  -١٣
ايستگاه -ايستگاه شناور-ايستگاه متحرک تعيين موقعيت راديويي-ايستگاه متحرک-ايستگاه متحرک خشکي -ايستگاه خشکي تعيين موقعيت راديويي-ايستگاه ثابت-ايستگاه متحرک دريايي-ايستگاه خشکي-ايستگاه ساحلي-پايه

براي سرويس  -  ايستگاه پايه کمک هواشناسي-ايستگاه متحرک کمک هواشناسي-ايستگاه خشکي ناوبري راديويي-ايستگاه متحرک ناوبري راديويي دريايي-ايستگاه متحرک ناوبري راديويي-خشکي ناوبري راديويي دريايي
 هاب مشترک  - داراي هاب مشترک  -ياختصاصداراي هاب   -بدون هاب مرکزي: فضايی
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  سه  شماره پيوست

  
  سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويی های اختصاصیشاخص

  
  

 ،راديويي ارتباطات هايشبکه طراحي براي را خود پيشنهادي کاربردي افزارهاينرم هايقابليت و مشخصات است موظف متقاضي -۱
 به )دو شماره پيوست) ج(بند ( راديويي هايشبکه طراحي افزار نرم فني و عمومي اطالعات فرم قالب در پروانه درخواست هنگام در

  .دهد ارائه سازمان
  :زير باشد Bو  Aسطح در يکی از دو سازمان اختصاصی شاخص متقاضی پروانه بايد دارای  -۲

 

 شرايط  مشاورهسطح 

A نفر دوبيش از  ۹-۳تعداد کارشناسان فنی مورد تاييد بند ) الف  
های و قابليت تحليل شبکهاز صد متر تر هبا دقت نقشه ب های راديويی پيشرفتهطراحی شبکهبرای قانونی افزار دارای نرم) ب

ديگر در باند های راديويی سرويسهای ايستگاهو محاسبات تداخل با های راديويی متنوع در سرويسخاص راديويی 
  فرکانسی مشترک

  دارای ابزار سخت افزاری و روش صحت سنجی طرح فنی توليد شده) پ
  های غير مجاور با استان محل استقرار شعبه مرکزیشعبه در استان دودارا بودن حداقل ) ت
  پيشرفته پايگاه اطالع رسانی) ث

B  الف (های راديويی مجهز به نقشه طراحی شبکهقانونی برای افزار دارای نرمDEM )Digital Elevation Model ( با دقت
  .باشددر سطح سطح سيگنال های انتشار موج برای پيشگويی و مدلحداقل صد متر 

 


