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   - سرويس راديو آماتوري   نوع پروانه:
    :دارنده پروانه

    نشاني:

    نام شبکه:
    برداري:تاريخ شروع بهره

    تاريخ خاتمه اعتبار:
    صادره:شماره پروانه 

  
  *قانون وظايف و ا ۳اي و بند "ز" ماده  هاي اختصاصي و غيرحرفهسيمقانون استفاده از بي ۲و ۱ وادبه استناد م و پيوست(های) آن اين پروانه

داشته و رعايت ختيارات وزارت ارتباطات و فنآوري اطالعات صادر شده است و دارنده آن موظف است مفاد قوانين ياد شده را همواره مورد نظر 
  نمايند.

باشد و در صورت هرگونه اي(آماتوري) ميهاي اختصـاصي و غير حرفهدارنده پروانه ملزم به رعايت كليه مفاد مندرج در آيين نامه قانون بيسيم
 تخطي مسئوليت و عواقب امر متوجه ايشان خواهد بود.

اتحاديه جهاني مخابرات و يا به منظور استفاده بهينه از طيف فرکانسي اصالحاتي را در هاي اعطا کننده پروانه حسب تغييرات در فنآوري يا توصيه
هاي انجام شده، اعمال نمايد، دارنده پروانه ملزم به همکاري با اين سازمان براي انطباق با اصالحات مورد جدول ملي فرکانس کشور و واگذاري

 باشد.نظر مي

برداران و تغيير در ت و شرايط و خصوصيات مندرج در پروانه، ايجاد اختالل يا مزاحمت براي ساير بهرهتخلف از مقررات راديويي و يا مشخصا
سيم هاي اختصاصي به قانون استفاده از بي ۱۰مشخصات فني مندرج در توضيحات ضروري شبکه، خالف قانون است و متخلف به استناد ماده 

الذکر از ادامه کار ايستگاه قانون فوق ۷و  ۶، ۵چنين به استناد مواد مت محکوم خواهد شد و همحبس تأديبي از يک تا شش ماه و يا پرداخت غرا
برداري باشد تا طي مراحل ها منقضي شده و يا فاقد پروانه بهرههايي را که مدت اعتبار پروانه آنجلوگيري و پروانه صادره لغو شده و دستگاه

  قانوني به سرب ممهور خواهد شد
برداري منوط به ارسال اطالعات تکميلي تحويل تجهيزات از فروشندگان مجاز داخلي يا ترخيص از مبادي گمرکي کشور و شروع بهره هر گونه

- قانون وظايف و اختيارات وزارت, تاييد نمونه ۳باشد و دارنده پروانه بايد به استناد بند "ل" ماده تجهيزات از قبيل سازنده، مدل و شماره سريال مي
  استاندارد و تاييد نمونه سازمان اخذ نمايد از اداره کلتجهيزات را ي 

قانون وظايف و اختيارات وزارت با در دست داشتن معرفي نامه براي  ۳مامورين اين سازمان در چارچوب اختيارات قانوني از جمله بند " د " ماده 
باشد و مراجعه خواهند نمود. دارنده پروانه موظف به همکاري با بازرسان اعزامي مينظارت و بازرسي از شبکه راديويي و تجهيزات به دارنده پروانه 

  بايد همواره شرايط دسترسي فوري و بدون اطالع قبلي بازرسان سازمان را فراهم نمايد
شبکه راديويي به منظور اخذ "پروانه اندازي ، بايد قبل از راه۱۳۶۸قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب فروردين   ۳دارنده پروانه بر اساس ماده 

 هاي الزم را با سازمان انرژي اتمي ايران به عمل آورند.اشتغال به کار با پرتوهاي راديويي و مايکروويو" و تامين ايمني تشعشعي مردم هماهنگي

-Non ۸۵۶۷اره ـــــاندارد شمــــا استـــت بــابــثـ ـاهــــگات ايـستـــي تـشـعـشعدودهـــلزم بـه رعـايـت مـحـــروانه مـــده پـــدارن

Ionization Radiation-Exposure Limits)باشد.) موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي  
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      شماره سند    ۱۳  تاريخ بررسی نهايي:

  

      تاريخ صدور پروانه:

 
                        سازمان رجستهب مهر حلم                                   .........                                         

             راد�و�ی�ی �د� �ل صدور �وا� �رو�س 
                                                      

 :دارنده پروانه موظف است

هاي اين پروانه اقدام و مراتب را به يا ساخت تجهيزات به شرح مشخصات قيد شده در پيوست در طول مدت پروانه نسبت به تهيه و - ۱
  شود.سازمان اعالم نمايد، در غير اينصورت اين پروانه بدون ابالغ ديگري لغو مي

يف امواج راديويي و آئين نامه قيمت گذاري ط ۱۳۶۰سيم هاي اختصاصي مصوب سال اصالحي قانون استفاده از بي ۳به استناد ماده  - ۲
كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات نسبت به پرداخت مبالغ حق استفاده از فركانس اقدام  ۲۲/۱۲/۸۹مورخ  ۱۰۷مصوب جلسه شماره 

، ۲۷نمايد و در صورت تاخير يا عدم پرداخت مبلغ حق استفاده از فركانس جريمه ديركرد، تعليق و يا لغو پروانه به ترتيب مطابق مواد 
 آئين نامه قيمت گداري امواج راديويي اعمال خواهد شد. ۲۹و  ۲۸

تا زمان جمع آوری شبکه و پلمپ تجهيزات مربوطه در حضور نماينده سازمان، نسبت به پرداخت حق استتفاده از در صورت لغو پروانه،  - ۳
   فرکانس مربوط به شبکه موضوع پروانه اقدام نمايد.
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  :ايستگاهمشخصات  -الف
   :منطقه راديويي شناسه ارتباط : 

   تبادلي :نوع اطالعات    نوع پوشش :
  : توضيحات ضروري

  

  
  تخصيص يافته: جدول تکه باندهاي فرکانس -ج

 كاربري )kHz( تکه باند فرکانسي )MHz( باند فرکانسي  رديف
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  های) ثابتمشخصات فني ايستگاه( ۱-ث

 آدرس : 
    ارتفاع از سطح دريا  عرض جغرافيايي  طول جغرافيايي

        
  متر ....و حداكثر ارتفاع از سطح زمين    .. dB   با حداكثر بهره   نوع آنتن :

    حداكثر ناپايداري فركانس:    حداكثر توان خروجي دستگاه فرستنده :
    حداكثر توان تشعشعي :    قطبيت :

 :نوع پخش صوت 
 

  مورس:نوع پخش 
 

  
  
  :فهرست تجهيزات ايستگاه  -هـ

  تاريخ  وضعيت  سريال  سازنده و مدل  شرح تجهيزات  رديف

            
            
            
            
            
            
            
            

  
 
 
 
 


