
 

  بسمه تعالی

  وظايف مسئول شبکه 
  )د به صورت نامه اداری و در سربرگ دارنده پروانه تهيه شودين فرم بايا(

  

  :برعهده داردمذکور های زير را در ارتباط با پروانه و صراحتاً مسئوليت شدهدرج " مسئول شبکه"مقابل عنوان در از شبکه راديويی برداری مسئول شبکه شخصی است که نام ايشان در صفحه اول پروانه تاسيس و بهره
  

اداره کل  هب ،سفرهای خارج از کشور يادر صورت مسافرت بيش از سه روز وو  گويي دائمي را دارا باشدهاي ثابت، همراه و پست الکترونيکی شخصي خود، امكان پاسخدائماً در دسترس بوده و با اعالم شماره تلفن - ۱
 ؛دنماي اطالع رسانیتنطيم مقررات و ارتباطات راديويی منطقه مربوطه 

هاي الزم د و با انجام آزمايشاطمينان حاصل نماي برداري از شبکه رادیوییتاسیس و بهرهقبل از شروع به کار شبکه از تطابق کليه مشخصات فني تجهيزات شبکه با مشخصات فني و ساير شرايط مندرج در پروانه  - ۲
پس از تغییرات، با تجهیزات تطابق مشخصات فنی از ، يا تنظيم مجدد در صورت نياز به تعمير. در فواصل زماني، باقی ماندن تطابق مذکور را ارزيابي نموده و در صورت مشاهده هرگونه مغايرت فوراً آن را رفع نمايد

 ؛پروانه اطمینان حاصل نمایدمفاد 
نگهداری نموده و در و مشخصات افراد آموزش ديده را  های الزم از مهارت استفاده کنندگان و آگاهی آنها از مقررات مربوط اطمينان حاصل نمايدبرداری از تجهيزات شبکه، با ارائه آموزشقبل از اقدام به بهره - ۳

  ؛اعالم نمايدصورت نياز به ماموران سازمان 
 را بالفاصله به اداره کل تنظيم مقررات و ارتباطات راديويی منطقه مربوط به صورت مکتوب گزارش نمايد؛ آغاز به کار شبکه راديويی - ۴
و و مفاد پروانه فراتر از استعداد شبکه  ديگرفنی و مقرراتی و موارد  دهي، ارتفاع، توان، پهناي باند، ناحيه سرويس...)ثابت، تکرارکننده، خودرويي، دستي و (بکارگيري فرکانس، ايستگاه ها و تغيير محل ايستگاهاز  - ۵

 خودداري نمايد؛قوياً ، بر روي تجهیزات شبکه اي و یا توصیه شده توسط دیگرانهرگونه اعمال تغییرات شخصی، سلیقههمچنين از 
 برداري از شبکه رادیویی را در محل بهره برداري از شبکه قرار دهد؛یک نسخه از پروانه تاسیس و بهره - ۶
يا وارد شده از طريق مبادی ورودی قانونی کشور با اخذ مجوز ) مندرج در پايگاه اطالع رسانی سازمان" (توليد و فروش تجهيزات راديويی/ورود، خريد و فروشارائه خدمات "تجهيزات شبکه از دارندگان پروانه از تهيه  - ۷

 ؛ و مدارک مثبته را نگهداری نمايد اموران سازمان، اطمينان حاصل نمايدترخيص از اين سازمان و پس از انجام تشريفات اداری تحويل و تحول در حضور م
 هاي ماهيانه حق استفاده از فرکانس را پيگيری نمايد؛پرداخت به موقع هزينه - ۸
 سازمان اعالم نمايد؛در صورت جايگزيني، مفقود شدن و يا به سرقت رفتن تجهيزات شبکه سريعاً مراتب را با اعالم مارک، مدل و شماره سريال کتباً به  - ۹

 شرايط دسترسي فوري بازرسان را فراهم نمايد؛ ،ضمن همکاريحتی بدون اطالع قبلی، در هنگام مراجعه مامورين سازمان جهت نظارت و بازرسي از شبکه راديويي و تجهيزات آن،  - ۱۰
 اقدامات را به صورت مکتوب به اداره کل تنظيم مقررات و ارتباطات راديويی منطقه مربوطه گزارش نمايد؛شده توسط بازرسان سازمان طي مهلت تعيين شده اقدام و نتيجه  اعالمنسبت به رفع تخلفات  - ۱۱
الزم (جلوگيري نمايد " اجاره يا واگذاری"به هر علت مانند افراد غيرمسئول  توسطهاي بيسيم تجهيزات شبکه از جمله دستگاهاز  برداریبهره راديويی وبرداري از شبکه تاسيس و بهرهاز در اختيار گذاشتن اصل پروانه  - ۱۲

 ؛)باشدبه تاکيد است مسئوليت هرگونه سوء استفاده از تجهيزات شبکه برعهده مسئول شبکه مي
تاریخ، : موضوع را در اسرع وقت به صورت کتبی و با ذکر جزئیات از جملهد، های جانبی فعال خوپس از اطمينان از صحت عملکرد تجهيزات و سامانههاي شبکه رادیویی، در صورت وقوع تداخل رادیویی در گیرنده - ۱۳

 ؛هاي متأثر به اداره کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه مربوطه اعالم نمایدزمان، مدت، تناوب و محل وقوع تداخل و نام گیرنده
نسبت به معرفی مسئول شبکه جديد به  موظف است فوراًدارنده پروانه بديهی است باالترين مقام مسئول . رساني به سازمان اقدام نمايدعدر صورت قطع همکاری با دارنده پروانه، در اسرع وقت نسبت به اطال - ۱۴

 ؛سازمان اقدام نمايد
 بطال پروانه به سازمان اقدام نمايد؛پيگيری ارسال درخواست ابرداری از شبکه، نسبت به در صورت عدم نياز به بهره - ۱۵
های راديويی و يک رونوشت به اداره کل صدور پروانه سرويسبه يا انصراف از ادامه پروانه پروانه  درخواست تمديدارسال برداري از شبکه راديويي نسبت به يک ماه قبل از پايان اعتبار پروانه تاسيس و بهره حداقل - ۱۶

 دام نمايد؛اقاداره کل تنطيم مقررات و ارتباطات راديويی منطقه مربوطه 
 برداری از شبکه راديويی جديد، نسبت به مطالعه دقيق آن اقدام و در صورت هرگونه تغيير، نسبت به انجام اصالحات الزم اقدام نمايد؛پس از تمديد و اخذ پروانه تاسيس و بهره - ۱۷
 ان جهت پلمب تجهيزات اعالم نمايد؛به سازمسريعاً مراتب را  ،آوریجمعضمن و اموش نموده را خ، بالفاصله تجهيزات شبکه و در صورت عدم اقدام به تمديد اعتبار پروانهدر تاريخ خاتمه  - ۱۸

  

 ابموارد فوق را  ............................. ....) ........................نام دارنده پروانه( شبکه مسئول ........................................ )اداری( سمت دارای ......................................... با شناسه ملی........................ ...................................... )نام و نام خانوادگی( اينجانب
  . پذيرممسئوليت اجرای کامل موارد خواسته شده را میبا اطالع از قوانين و مقررات مربوطه مطالعه نموده و دقت 
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  :تاريخ

  :مهر و امضا باالترين مقام مسئول دارنده پروانه

  :تاريخ

  


