
  وري اطالعاتادستورالعمل ترخيص تجهيزات ارتباطي و فن

  ٩٠تابستان  -ويرايش دوم 

  مقدمه
 تنظـيم  کميسـيون  ۱۰/۹/۸۷ مـورخ  5۳ شـماره  جلسـه  مصـوب  اطالعـات،  فناوري و ارتباطي تجهيزات نمونه تاييد نامه آيين ۱ ماده 5 بند حسب

 آيـين  ١6 ،۱5 ،١٤ ،١٣ مـواد  و٢٥/١١/١٣٤٥ مورخ) آماتوری(ای و غيرحرفه اختصاصي هاي سيم بي از استفاده قانون شش ماده ارتباطات، مقررات
 مخـابراتي،  هـاي  دسـتگاه  شـامل  اطالعـات  فناوري و ارتباطي تجهيزات عرضه و توليد ورود، وزيران هيئت ١٣/١١/١٣٦١ مصوب آن اجرايي نامه

 تـرخيص،  مجوز تاييد، گزارش نمونه، تاييد بر مشتمل مجوزها. باشد مي سازمان از الزم مجوزهاي اخذ مستلزم اطالعات فناوري و راديويي پستي،
 انتقـال  و فروش خريدو توليد، و ساخت صادرات، واردات، اساس براين. باشد مي فروش و خريد مجوز و صادرات و واردات مجوز برداري، بهره مجوز

 کيفي و فني استانداردهاي اعمال دربرگيرنده فوق اجازه. باشد مي راديويي ارتباطات و مقررات تنظيم سازمان اجازه به منوط فوق تجهيزات مالکيت
 اسـتثناي  بـه . گرفـت  خواهد قرار آزمايش و بازرسي مورد باشد ميسر که ديگري محل هر يا گمرک در فوق تجهيزات لزوم صورت در و بوده الزم
 دليلـي  هـر  بـه  که تجهيزاتي. بود خواهد پذير امکان فوق سازمان صادره احکام مقابل در فقط فوق تجهيزات ترخيص قانون، در شده تعيين موارد
  .باشند نمي حراج و فروش قابل و شده تلقي متروکه صورت اين غير در شوند، مرجوع بايد ندارد، وجودها  آن ترخيص امکان

 بـه  مبـادرت  از قبـل  کنندگان وارد که است الزم کشور، در استاندارد اطالعات فناوري و مخابراتي پستي، کاالهاي کارگيري به اهميت به توجه با
 مجـاز  از و نمـوده  معرفـي  سـازمان  به را خود کاالي دستورالعمل اين در شده داده توضيح کاري گردش مطابق کشور ورودي مبادي به کاال حمل
 بـا  تطـابق  عـدم  دليـل  بـه هـا   آن وارداتي کاالي داري، انبار هايهزينه صرف و وقت اتالف از جلوگيري ضمن تا نمايند حاصل اطمينان آن بودن

  .نشود متروکه يا مرجوع داخلي ضوابط و مقررات
  :است شده تدوين زير اهداف با دستورالعمل اين

 غيرمجاز؛ اطالعات فناوري و راديويي پستي، مخابراتي، تجهيزات خروج و ورود از جلوگيري -الف
  اطالعات؛ فناوري و راديويي پستي، مخابراتي، هاي شبکه در شدهارايه  خدمات کيفيت از حمايت -ب
  داخلي؛ مندقانون بازار تقويت و حمايت -پ
 مقـررات  تنظيم سازمان و گمرک سازمان اطالعات؛ فناوري و راديويي پستي، مخابراتي، تجهيزات کنندگان وارد متقابل روابط تنظيم -ت

  راديويي؛ ارتباطات و
  اطالعاتوري افن و راديويي پستي، مخابراتي، تجهيزات مقابل در ملي ضوابط و مقررات سازي شفاف -ث

  تعاریف -1
  اطالعات فناوري و راديويي پستي، مخابراتي، هاي دستگاه :تجهيزات

 بـودن  متغيـر  علـت  بـه  سازمان، جاري مقررات و ضوابط با تجهيزات آن کامل مغايرت عدم وجود با كه است تجهيزاتي ي تاييديه: تاييد گزارش
 گونـه  اين مجدد واردات صورت در. ندارد وجود نمونه تاييد گواهي صدور امکان کشور، داخل درها  آن کامل آزمايش امکان عدم يا فني مشخصات
  .باشد مي ضروري نمونه تاييد روال تکرار تجهيزات،

 اسـتانداردهاي  بـا  مغـايرت  يـا  ملـي  استانداردهاي با مغايرت داخلي، مقررات و ضوابط با مغايرت علت به که است تجهيزاتي: نشده تاييد کاالي



 رسـاني  اطـالع  پايگـاه  در کاالهـا  گونـه  ايـن  فهرسـت . است نشده تاييد نمونه تاييد و استانداردها مديريت توسط مشخصاً المللي بين شده پذيرفته
  .شود مي روزرساني به و تهيه نمونه تاييد و استانداردها مديريت توسط فهرست اين. باشد مي موجود سازمان
 مقـررات  تنظـيم  كميسـيون  مصـوب  »اطالعـات  فنـاوري  و ارتبـاطي  تجهيـزات  نمونه تاييد نامه آيين« براساس که مجوزي: نمونه تاييد گواهي

 توسـط  ملـي  مقـررات  و فنـي  اسـتانداردهاي  بـا  مـدل،  و مارک هر از تجهيزات از نمونه يک مشخصات تطبيق براي ۱۰/۹/۱۳۸۷ مورخ ارتباطات
  .شود مي صادر سازمان
 تجـاري،  آزاد مناطق از يا كشور خارج از غيرايراني مسافر يا ايراني مسافر توسط که سه شماره جدول در مندرج کاالي مورد هر :مسافري کاالي
  :است زير شرايط داراي و شود مي وارد كشور به مستعمل، شخصي اشياي و سفر اسباب بر عالوه صنعتي،

  و غيرتجاري؛) الف
  مربوطه؛ اصالحيه و واردات و صادرات مقررات قانون اجرايي نامه آيين ۳۱ ماده با مطابق  )ب
  مسافري؛ ممنوع کاالهاي يا سازمان سوي از نشده تاييد کاالهاي فهرست در نداشتن قرار  )پ

  گروه بندي کاالها  -2
  : )١(شوند مي بندي دسته زير گروه دو به پروانه به نياز نظر از دستورالعمل اين موضوع کاالهاي

   )٢(کاالهاي گروه اول -2-1
 سـازمان  توسـط  صـادره  اپراتوري يا برداري بهره پروانه بودن دارا نيازمندها  آن از استفاده که يک، شماره جدول فهرست در مندرج کاالهاي شامل
  :و باشد مي

  يا تجهيزات؛ فروش و خريد ورود، پروانه دارنده توسط) الف
  .شوند مي کشور وارد پروانه موضوع شبکه در استفاده براي اپراتوري يا برداري بهره پروانه دارنده توسط  )ب

  :شوند مي بندي تقسيم زير دستجات به کاالها گونه اين استاندارد ديدگاه از

  کاالهاي گروه اول داراي گواهی تایید نمونه -2-1-1
 پروانه صدور و فني هاي بررسي معاونت تاييد به منوط فقط و نداشته نمونه تاييد و استانداردها مديريت از استعالم به نياز کاالها گونه اين ترخيص
 بـه  و تهيـه  نمونـه  تاييـد  و اسـتانداردها  مـديريت  توسـط  فهرسـت  اين. باشد مي سازمان رساني اطالع پايگاه در موجود فهرست براساس سازمان

  . شود مي روزرساني

  کاالهاي گروه اول داراي گزارش تایید -2-1-2
 از موجـود  تاييد گزارش به توجه با سازمان، پروانه صدور و فني هاي بررسي معاونت تاييد با مشخص کننده وارد نام به تجهيزات گونه اين ترخيص
  .است مجاز نمونه تاييد و استانداردها مديريت

  کاالهاي گروه اول فاقد گواهی تایید نمونه یا گزارش تایید -2-1-3
 تاييـد،  عـدم  صـورت  در و است تاييد گزارش يا نمونه تاييد گواهي صدور براي الزم هاي بررسي انجام کاالها، گونه اين ترخيص براي الزم شرط
  .شد خواهد مرجوع کاال

                                                                 
 .باشد مي دوم گروه کاالهاي مجموعه زير مسافري کاالي - ١
 .شوند مي محسوب اول گروه کاالهاي جزو باشند، مي دوم و اول گروه دو در مختلف پيوسته اجزاي داراي که کاالهايي -٢



  کاالهاي گروه اول تایید نشده -2-1-4
 مرجـوع  مربوطـه  راديـويي  ارتباطـات  و مقـررات  تنظـيم  کـل  اداره توسط کشور ورودي مبادي در و باشد مي ممنوع کالً کاالها گونه اين ترخيص

 و تهيه نمونه تاييد و استانداردها مديريت توسط فهرست اين. باشد مي موجود سازمان رساني اطالع پايگاه در شده تاييد کاالهاي فهرست. شود مي
  .شود مي روزرساني به

  کاالهاي گروه دوم -2-2
 گونـه  اين استاندارد، ديدگاه از و نداشته اختصاصي پروانه اخذ به نيازيها  آن از برداري بهره که دو شماره جدول در شده فهرست وارداتي کاالهاي
  :شوند مي تقسيم زير دستجات به کاالها

  کاالهاي گروه دوم داراي گواهی تایید نمونه -2-2-1
 اداره توسط سازمان، رساني اطالع پايگاه در موجود فهرست براساس و ندارد نمونه تاييد و استانداردها مديريت مجدد تاييد به نياز کاالها گونه اين
 نمونه تاييد و استانداردها مديريت توسط فهرست اين. است ترخيص قابل کشور گمرکات در مربوطه منطقه راديويي ارتباطات و مقررات تنظيم کل
  . شود مي روزرساني به و تهيه

  کاالهاي گروه دوم داراي گزارش تایید -2-2-2
 کـل  اداره توسـط  نمونـه،  تاييـد  و اسـتانداردها  مديريت از موجود تاييد گزارش به توجه با مشخص، کننده وارد نام به تجهيزات گونه اين ترخيص
  .است مجاز کشور گمرکات در مربوطه منطقه راديويي ارتباطات و مقررات تنظيم

  کاالهاي گروه دوم فاقد گواهی تایید نمونه یا گزارش تایید -2-2-3
 هاي بررسي انجام کشور، گمرکات در مربوطه منطقه راديويي ارتباطات و مقررات تنظيم کل اداره توسط کاالها گونه اين ترخيص براي الزم شرط
  .شد خواهد مرجوع کاال تاييد، عدم صورت در و است تاييد گزارش يا نمونه تاييد گواهي صدور براي الزم

  کاالهاي گروه دوم تایید نشده -2-2-4
 توسـط  فهرسـت  ايـن . باشد مي موجود سازمان رساني اطالع پايگاه در نشده تاييد کاالهاي فهرست. باشد مي ممنوع کالً کاالها گونه اين ترخيص
  .شود مي روزرساني به و تهيه نمونه تاييد و استانداردها مديريت

  ها مراجع داراي صالحیت و اختیارات آن -3
 صـورت ( تـرخيص  وضعيت صورت و کاال ترخيص اجازه کاال، نامه اظهار سفارش، ثبت شامل گمرکي مستندات و مدارک امضا صاحبان بندي رده

   :است ذيل شرح به) مجلس

  هاي فنی و صدور پروانه معاون بررسی -3-1
 الزم مجوزهاي و تاييد را گمرکي مستندات و مدارک تمام تواند مي پروانه صدور و فني هاي بررسي معاون سازمان، رييس اختيار تفويض اساس بر
  .کند صادر را

  مدیران کل مناطق -3-2
 گمرکـي  مسـتندات  و مـدارک  تواننـد  مـي  هفتگانه مناطق راديويي ارتباطات و مقررات تنظيم کل مديران سازمان، رييس اختيار تفويض اساس بر

  .کند صادر را الزم مجوز و تاييد دستورالعمل اين مفاد اساس بر را مسافري کاالهاي و دوم گروه کاالهاي



  نماینده سازمان در گمرك -3-3
 و مـدارک  تواننـد  مـي  گمرکـات  در سـازمان  نماينـدگان  هفتگانـه،  مناطق راديويي ارتباطات و مقررات تنظيم کل مديران اختيار تفويض اساس بر

  .کند صادر را الزم مجوز و تاييد دستورالعمل اين مفاد اساس بر را مسافري کاالهاي گمرکي مستندات

  آزمایش در محل - 4
 آزمايش و بازديد نباشد، ميسر نمونه تاييد هاي آزمايشگاه به کاال حمل امکان نمونه، تاييد و ها استاندارد مديريت تاييد و تشخيص به که مواردي در

 به مشروط حالت اين در ترخيص مجوز صدور. بود خواهد پذير امکان محل درها  آن اندازي راه و نصب از پس يا ها آزمايشگاه از خارج در تجهيزات
  . است )نامه اين آيين(يك  شماره پيوست مطابق بردار بهره مکتوب تعهد سپردن

  فرآیند اجرایی -5
  .باشد مي ترخيص و سفارش ثبت مرحله دو از متشکل ترخيص فرآيند

  ثبت سفارش -5-1

  ثبت سفارش کاالهاي گروه اول -5-1-1
 برداري بهره پروانه دارندگان يا فروش و توليد/فروش و خريد ورود، پروانه دارندگان اول، گروه وارداتي کاالهاي ترخيص تسريع و تسهيل منظور به
 که -پروانه صدور و فني هاي بررسي معاونت از تاييديه اخذ به اقدام زير مدارک تحويل و تنظيم با کاال خريد از قبل بايدها  آن قانوني نمايندگان يا

  :نمايند -است ماه دوازده تا تمديد قابل و ماه شش آن اعتبار
  »سفارش ثبت« موضوع و »سازمان پروانه صدور و فني هاي بررسي معاونت« عنوان با متقاضي کتبي درخواست) الف
 يـا  اول گـروه  در سـفارش  ثبـت  موضـوع  کاالي برگيرنده در شبکه خصوص در سازمان ازسوي صادره برداري بهره مجوز/ پروانه ارائه  )ب

  تجهيزات؛ فروش و خريد ورود، پروانه
  آن؛ تعداد و کاال مدل و نام کامل ذکر با وارداتي کاالي فهرست و فاکتور پيش تصوير و اصل  )پ
  فاکتور؛ پيش در مندرج تجهيزات) کاتالوگ( فني مشخصات ضميمه به شده تکميل فني اظهارنامه  )ت
  :تاييد گزارش يا نمونه تاييد گواهي فاقد کاالهاي مورد در  )ث

 اينمونه که صورتي در سازمان تشخيص به ضرورت حسب بررسي، براي ايکارخانه مشخص مدل و مارک با کاال نمونه تحويل -  
  شود، عمل زير ترتيب به صورتاين غير در باشد؛ دسترس در قانوني صورت به کاال از
 و تاييـد  گـزارش  يـا  نمونـه  تاييد گواهي صدور عدم درصورت خود از اعتراض گونه هر حق سلب بر مبني کتبي تعهدنامه تحويل -  

  .مبدا به نمودن مرجوع
 توسـط  »راديـويي  ارتباطـات  و مقررات تنظيم سازمان از ترخيص مجوز اخذ به مشروط« عبـارت  بايد اول گروه کاالهاي پيش فاکتور در

  .شود امضا و مهر قيد، سازمان نماينده
 هـاي  بررسـي  معاونـت  توسط جاري استانداردهاي و مقررات و قوانين با اعالمي فني مشخصات و اظهارنامه مطابقت و فوق مدارک بررسي از پس
  .شود امضا و مهر »سفارش ثبت تاييد« عبارت بايد سفارش ثبت تاييد براي پروانه، صدور و فني

  ثبت سفارش کاالهاي گروه دوم -5-1-2
 تاييديه اخذ به اقدام زير مدارک تحويل و تنظيم با کاال خريد از قبل بايد متقاضيان دوم، گروه وارداتي کاالهاي ترخيص تسريع و تسهيل منظور به



  :نمايند - است ماه دوازده تا تمديد قابل و ماه شش آن اعتبار که - مربوطه منطقه راديويي ارتباطات و مقررات تنظيم کل اداره از
  ؛»سفارش ثبت« موضوع و» مربوطه منطقه راديويي ارتباطات و مقررات تنظيم کل اداره« عنوان با متقاضي کتبي درخواست) الف
  آن؛ تعداد و کاال مدل و نام کامل ذکر با وارداتي کاالي فهرست و فاکتور پيش تصوير و اصل  )ب
  فاکتور؛ پيش در مندرج تجهيزات) کاتالوگ( فني مشخصات ضميمه به شده تکميل فني اظهارنامه  )پ
  :تاييد گزارش يا نمونه تاييد گواهي فاقد کاالهاي مورد در  )ت

 اي نمونه که صورتي در سازمان تشخيص به ضرورت حسب بررسي، براي اي کارخانه مشخص مدل و مارک با کاال نمونه تحويل -
  شود، عمل زير ترتيب به اين صورت غير در باشد؛ دسترس در قانوني صورت به کاال از

 و تاييـد  گـزارش  يـا  نمونـه  تاييد گواهي صدور عدم درصورت خود از اعتراض گونه هر حق سلب بر مبني کتبي تعهدنامه تحويل -
  .مبدا به نمودن مرجوع

 ارتباطـات  و مقـررات  تنظـيم  کـل  اداره فنـي  کارشناس حضور در ترخيص به مشروط« عبـارت  بايد دوم گروه کاالهاي پيش فاکتور در
  .شود امضا و مهر قيد، سازمان نماينده توسط» مربوطه منطقه راديويي

 تنظـيم  کـل  اداره توسـط  جـاري  اسـتانداردهاي  و مقـررات  و قوانين با اعالمي فني مشخصات و اظهارنامه مطابقت و فوق مدارک بررسي از پس
  .شود امضا و مهر »سفارش ثبت تاييد« عبارت بايد سفارش ثبت تاييد براي مربوطه، منطقه راديويي ارتباطات و مقررات

  صدور مجوز ترخيص  -٢-5
  :شده پلمب غير ترخيص مجوز صدور -الف

 کـل  اداره توسط دوم گروه کاالهاي ترخيص مجوز و »پروانه صدور و فني هاي بررسي معاونت« توسط صرفاً اول گروه کاالهاي ترخيص مجوز
  .شود مي صادر »گمرک در سازمان نماينده« توسط مسافري کاالي ترخيص مجوز و »مربوطه منطقه راديويي ارتباطات و مقررات تنظيم

  :شده پلمب ترخيص مجوز صدور -ب
 اول گروه کاالهاي شده پلمب ترخيص مجوز ؛»نمونه تاييد و استاندارد مديريت« نظر با يا »پروانه صدور و فني هاي بررسي معاونت« تشخيص به

 دوم گروه کاالهاي شده پلمب ترخيص مجوز ؛»نمونه تاييد و استاندارد مديريت« نظر با و »پروانه صدور و فني هاي بررسي معاونت« توسط صرفاً
 بـا  مطـابق ( الزم تعهد اخذ از پس »مربوطه منطقه راديويي ارتباطات و مقررات تنظيم کل اداره« توسط »مديريت استاندارد و تاييد نمونه«با نظر 
  .شود مي صادر) يک اين آيين نامه شماره پيوست

  شرایط عمومی ترخیص کاالهاي گروه اول و گروه دوم -5-2-1
   سازمان؛ سايت در نمونه تاييد ثبت يا تاييد گزارش يا نمونه تاييد گواهي بودن دارا) الف
  و اول؛ گروه کاالهاي براي استفاده مورد پروانه بودن معتبر   )ب
  .صادره ترخيص مجوز با کاال تطبيق و مربوطه گمرک در سازمان نماينده و او )١(قانوني نماينده يا کاال صاحب حضور   )پ

  شرایط اختصاصی ترخیص کاالهاي گروه اول و گروه دوم -5-2-2
  :از عبارتند الزم مدارک

  :به »ترخيص درخواست« موضوع با متقاضي کتبي درخواست) الف
 اول؛ گروه کاالهاي براي »سازمان پروانه صدور و فني هاي بررسي معاونت« -

                                                                 
 .باشد شده معرفي گمرک از کاال تحويل منظور به رسمي، نامه وکالت با کاال صاحب توسط که است شخصي قانوني نماينده -١



  دوم گروه کاالهاي براي »مربوطه منطقه راديويي ارتباطات و مقررات تنظيم کل اداره« -
 کاتـالوگ  و ترخيصيه انبار، قبض فاکتور، مبدأ، گواهي بندي، بسته فهرست بارنامه، اظهارنامه، شامل گمرکي اسناد کليه تصوير و اصل  )ب

  . دوم گروه و اول گروه کاالهاي براي تجهيزات فني
 عـدم  يـا  وجـود  عـدم  صـورت  در. دوم گروه و اول گروه کاالهاي براي سازمان مهر داراي فاکتور پيش و سفارش ثبت تاييديه تصوير  )پ

  .شد خواهد گذاشته اجرا به دستورالعمل اين ۱-5 بند در متناسب مراحل تمام بند، اين در شده تصريح مدارک تطابق
  مسافري کاالهاي براي تجهيزات فني کاتالوگ و مسافر توسط شده تکميل اظهارنامه  )ت

  مرجوع کاالهاي گروه اول و گروه دوم/صورتمجلس ترخیص -5-2-3
 قبض يا اظهارنامه و شده تنظيم نسخه دو در) اين آيين نامه( دو شماره پيوست مطابق بايد دوم و اول گروه کاالهاي مرجوع/ترخيص صورتمجلس

 و فنـي  هـاي  بررسي معاونت به بايد مرجوع/ترخيص صورتمجلس از نسخه يک. شود ممهور سازمان مجاز نماينده مهر به و شده نويسي ظهر انبار
 کـاال  تعـداد  آن جاي به و باشدنمي ضروري مرجوع/ترخيص صورتمجلس در دوم گروه کاالهاي براي سريال شماره ذکر. شود ارسال پروانه صدور
  .شود ذکر مدل هر براي

  صدور مجوز ترخیص کاالهاي مسافري -5-2-4
  :از عبارتند الزم مدارک

  مسافر؛ توسط شده تکميل فني نامه اظهار فرم) الف
  کاال؛ فني کاتالوگ  )ب
 اظهـار  براساس مربوطه، قوانين و استانداردها با آن تطبيق و مسافري کاالي تعريف در شده ذکر معيارهاي با مسافري کاالهاي مطابقت تشخيص

  .باشد مي گمرک در سازمان نماينده برعهده مسافري کاالهاي ترخيص مجوز صدور و کاال فني مشخصات و شده تکميل نامه

  جداول -6

  )1- 2بند (کاالهاي گروه اول  -جدول شماره یک  -6-1
  .باشد مي سازمان توسط صادره اپراتوري يا برداري بهره پروانه بودن دارا نيازمندها  آن از استفاده که کاالهايي حاوي

  کاالهاي حوزه رادیویی گروه اول -6-1-1
 مشخصات کاالهای حوزه راديويی گروه اول نوع کاال
های دستگاه
 غيرفعال

 هاي راديويي انواع کريستال -١
  ۱-۲-۶جدول  ۵و  ۴هرگونه آنتن راديويی غيرفعال به غير ازموارد بندهای  -٢
 ۱۴گيگاهرتز و  ۱۲انواع تقسيم کننده و ترکيب کننده توان غيرفعال باند  -٣

 ای خانگی های ماهواره گيگاهرتز برای گيرنده

 

مشمول هيچ نوع پروانه هرگونه دستگاه فرستنده و يا گيرنده راديويي که  - 1 های فعالدستگاه
 :باشند، از قبيل عمومی نيستند يا جزو کاالهای گروه دوم نمی

  های راديويي، ايستگاه ثابت انواع سرويس •
  های راديويي، تکرار کننده انواع سرويس •
  خودروئی، •
 ،)منصوبه بر روی شناور يا هوانورد يا معلق(متحرک  •
 دستی، •
  ای، گوشی ماهواره •
  ای ثابت؛ و  ماهواره •

  
   
   

مطابق با ضوابط فني و مقررات مسدود  - ١٠
-CRAهای تلفن همراه تصميم شماره  کننده

DEC 9400 ٣/١٠/١٣٨٧-، ويرايش اول  
ضوابط فنی و  ۲مطابق با جدول شماره  - ۱۲

های راديو شناسه  مقررات راديويي دستگاه
)RFID ( -  تصميم شمارهCRA-DEC 



 مشخصات کاالهای حوزه راديويی گروه اول نوع کاال
  ای متحرک  ماهواره •

 :پايه برای گيرنده راديويي ايستگاه - دستگاه فرستنده - 2
 ها، وریآ شبکه تلفن همراه در انواع فن •
 GSMو  DECTمانند ( WLLهای  وریآ شبکه تلفن ثابت در انواع فن •
 ،)CDMAو 
 ها،  وریآ  شبکه توزيع داده در انواع فن •
 شبکه پيجو؛ و •
 WiMAXشبکه  •

 )outdoor(ساختمانی مودم راديويي برون  - 3
های که دارای فرستنده ويا گيرنده راديويی در سرويس D-GPSدستگاه  - 4

 راديويي زمينی هستند
 دستگاه فرستنده ويا گيرنده راديويی شبکه انتقال - 5
 .رادارهايی که مشمول هيچ نوع پروانه عمومی نيستند - 6
 دستگاه فرستنده ويا گيرنده کمک ناوربري راديويي - 7
گيری و آشکارسازی  گيری مشخصات امواج راديويی يا اندازه دستگاه اندازه - 8

 محتوای سيگنال راديويی
 مسدود کننده ارتباط راديويي - 9

 تلفن همراه) jammer(مسدود کننده  -10
 های راديويي انواع تقويت کننده راديويي سيگنال -11
  RFIDدستگاه  -12
 جهت ياب امواج راديويی  -13
 راديويي خبرنگاری  دستگاه -14
 یاتيونر ماهواره -15
 دستگاه کنترل راديويي خارج از شمول ضوابط موجود -16
 :مدار راديويي آماده -17

 ، SRDغير  های راديوييتقويت کننده •
 SRDفرستنده راديويي غير  •
 SRDگيرنده راديويي غير  •

 های توان فعال ها و ترکيب کننده  انواع تقسيم کننده -18
 دستگاه فرستنده راديويي در سرويس پخش همگانی صدا و تصوير -19
   ۵و  ۴هر گونه آنتن راديويی غيرفعال به غير از موارد بندهای  -20
  ۱- ۲- ۶جدول  -21
گيگاهرتز و  ۱۲های توان فعال باند  ها و ترکيب کننده انواع تقسيم کننده -22
 ای خانگی  های ماهواره گيگاهرتز برای گيرنده ۱۴
 کاالهای غير راديويي مکملِ دستگاه راديويی مشمول اين جدول -23
 متر ۱۰۰ميلي وات و محدوده کاري تا  ۱۰۰با توان دستگاه بلوتوث  -24

  ۰۲/۰۶/۱۳۸۹-ويرايش اول  9011
مطابق با ضوابط فنی و مقررات به کار  - ۱۶

ها،  های کنترل از راه دور مدل گيری دستگاه
، ويرايش CRA-DEC 9007تصميم شماره 

  ۲۱/۱۱/۱۳۸۸ - اول 
تشخيص راديويي بودن با ادارات کل  - ۱۷

تنظيم مقررات وارتباطات راديويی مناطق 
در صورت ابهام به مديريت  باشد و هفتگانه مي

 .شود استانداردها و تاييد نمونه ارسال مي

  

  کاالهاي حوزه غیر رادیویی گروه اول -6-1-2
 مشخصات کاالهای حوزه غير راديويی گروه اول نوع کاال
 NGNتجهيزات شبکه  -١ های ارتباطی و فناوری اطالعات دستگاه

 يا دارای قابليت تبديل شدن به آن VOIPتجهيزات مجهز به ورودي و خروجي  •
  VOIP GATE WAYتجهيزات  •
  IP PBXتجهيزات  •
 )IP Phone(های دارای قابليت برقراری تماس اينترنتی  تلفن -٢

 



 مشخصات کاالهای حوزه غير راديويی گروه اول نوع کاال
 )mailing system(دستگاه نقش تمبر  -١ ها و ابزار حوزه پست دستگاه

 دستگاه چاپ تمبر پستی -٢
 کاغذ و جوهر چاپ تمبر پستی و نقش تمبر -٣
 ابطال تمبر پستیدستگاه  -۴
 مهرهای غلطکی -۵

 

  )2- 2بند (کاالهاي گروه دوم  -جدول شماره دو  -6-2
 بـه  هـا  کـاال  گونـه  اين استاندارد، ديدگاه از و نداشته سازمان توسط صادره اختصاصي پروانه اخذ به نيازيها  آن از برداري بهره که کاالهايي حاوي

  .شوند مي تقسيم زير دستجات
   



  کاالهاي حوزه رادیویی گروه دوم -6-2-1
 مشخصات کاالهای حوزه راديويی گروه دوم نوع کاال
های دستگاه
 غيرفعال

 ۸/۵و  ۴/۲های انتقال داده در باند  آنتن مورد استفاده برای سامانه -١
 گيگاهرتز

 ها اجزا و قطعات راديويی غير از کريستال -٢
 :آنتن راديويی غيرفعال برای کاربرد در -٣

 WiFiداخلی مودم •
 WiMAXداخلی مودم •
 های خانگیسيمتلفن بی •
يا  dBi 3ی توان تشعشعی کمتر از های دستی دارای بهرهسيمبي •

0dBd  
 dBi 3ی توان تشعشعی کمتر از های خودرويی دارای بهرهسيمبي •

  0dBdيا 
 – ۵/۲۴۸۳ یفرکانس یهای انتقال داده در تکه باندهاسامانه •

با  یراديوي یهامگاهرتز در شبكه ۵۷۲۵ – ۵۸۵۰مگاهرتز و  ۲۴۰۰
 طيف گسترده یاستفاده از فناور

 آنتن گيرنده تلويزيون خانگی -۴
های توان غيرفعال غير از ها و ترکيب کنندهانواع تقسيم کننده -۵

 ای خانگیهای ماهوارهگيگاهرتز برای گيرنده ۱۴گيگاهرتز و  ۱۲باند 

ز ا یمطابق با پروانه عمومی بهره بردار -١
 ٢٤٠٠ – ٥/٢٤٨٣ یفرکانس یتکه باندها

مگاهرتز در  ٥٧٢٥ – ٥٨٥٠مگاهرتز و 
طيف  یبا استفاده از فناور یراديوي یهاشبكه

، CRA-DEC4004-01گسترده، تصميم شماره 
 ١٣٩٠خرداد  -ويرايش اول 

 سيم انواع تلفن بي - 1 های فعالدستگاه
 Walki-Talkieهای کم توان موسوم به  سيم بي - 2
 راه دور راديوييکنترل از  - 3
 سيم  هاي بي ميکروفن - 4
 نشت ياب - 5
 عمق ياب - 6
 ماهي ياب - 7
 هاي راديويييابعيب - 8
 فلز ياب  - 9

 فرستنده دستگاه کنترل اطاق کودک -10
 هاي همراه سيم تلفن هندز فري بي -11
 FM-MODULATORدستگاه  -12
 غير ماهواره اي GSMهاي تلفن همراه  گوشي -13
 (DVB_T)مبدل تلويزيوني ديجيتال  -14
 هاي کامپيوتري مورد استفاده در شبکه indoorتجهيزات راديويي  -15
 ای انواع تيونر راديويي غير ماهواره -16
 EPIRBدستگاه راديويي کمک ناوبري شناوري نظير ناوتکس و  -17
ها و قطعات الکترونيکي  برد, سيم بجز آنتن قطعات منفصله بي -18

 راديويي
 یتلويزيوني در باندهاي مجاز تلويزيون تقويت کننده -19
 GPSدستگاه موقعيت ياب زميني  -20
  GPS/GSM ،GPS/GPRSدستگاه  -21
 GSM/GPRSمودم  -22
يا  dBi 3ی توان تشعشعی کمتر از  آنتن راديويی فعال دارای بهره -23

0dBd  
ميلي وات و محدوده کاري تا ده متر  ۵/۲دستگاه بلوتوث با توان  -24

 متر ۱۰و با توان يک ميلي وات و محدوده کاري کمتر از 
های توان فعال غير از باند  ها و ترکيب کننده م کنندهانواع تقسي -25
 ای خانگی های ماهواره گيگاهرتز برای گيرنده ۱۴گيگاهرتز و  ۱۲
 های پخش راديويی دستگاه گيرنده برنامه -26

مطابق با مقررات و ضوابط فنی استفاده  -۱
 سيم خانگی هاي بي از تلفن

(Cordless Telephone) - CT  تصميم شماره
CRA-DEC5003 ويرايش دوم ،- 

۲۹/۲/۱۳۸۸  
ميلي وات  ۱۰با توان تشعشعی کمتر از  -۲

  مگاهرتز ۷۹/۴۳۴تا  ۰۵/۴۳۳در تکه باند 
مطابق با ضوابط فنی و مقررات به  -۳

های کنترل از راه دور  کارگيری دستگاه
، CRA-DEC 9007ها تصميم شماره  مدل

  ۲۱/۱۱/۱۳۸۸-ويرايش اول 
مطابق با ضوابط فني و مقررات  - ۱۲تا  ۴

 -٠٠١، مصوبه SRDاستفاده از تجهيزات 
۱۳۸٥ -CRA   

  ضوابط فنی و مقررات  -۱۴
های مبدل پخش ديجيتال به آنالوگ دستگاه

های تلويزيونی، تصميم شماره برای گيرنده
CRA-DEC 2002-01ويرايش اول ، :

  ۱۳۸۹ارديبهشت 
از  یبهره بردارمطابق با پروانه عمومی  -۱۵

 ۵/۲۴۸۳ الي ۲۴۰۰ یفرکانس یتکه باندها
مگاهرتز در  ۵۸۵۰ الي ۵۷۲۵مگاهرتز و 

طيف  یبا استفاده از فناور یراديوي یها شبكه
، CRA-DEC4004-01گسترده، تصميم شماره 

 ۱۳۹۰خرداد  -ويرايش اول 

    



  کاالهاي حوزه غير راديويي گروه دوم -٢-٢-6
 

 مشخصات غیر رادیویی گروه دومکاالهاي حوزه  نوع کاال
 ) اجزا و قطعات(گوشی تلفن با سیم  - 1 ها و ابزار ارتباطی دستگاه

 دستگاه فاکس با سیم - 2
 انواع تلفن باسیم مجهز به دورنگار  - 3
 مرکز تلفن کم ظرفیت و پر ظرفیت  - 4
5 - IP PHONE هاي تصویري و تلفن 
  دستگاه نمایشگر شماره تماس گیرنده تلفن - 6
  تجهیزات شبکه کامپیوتري غیررادیویی  - 7
  مودم و فاکس مودم داخلی و خارجی - 8
 )WDM )Wavelength Division Multiplexingتجهیزات  -9

 )MSTP )Multiservice Transport Platformتجهیزات  - 10
 PCMدستگاه  -11
 SDHتجهیزات فیبر نوري  -12
 PDHتجهیزات فیبر نوري  -13
  کارت هوشمند و سیم کارت -14
  اعالن حریقسامانه اعالم و  -15
  دستگاه تلفن همگانی کارتی -16
  برد الکترونیکی غیر رادیویی -17
 دستگاه سنجش غیر رادیویی -18
 Ultrasonicتجهیزات  -19
 : هاي عیب یاب، اندازه گیر و تحلیلگر دستگاه -20

 موجبر رادیویی •
 هاي مخابراتی مسیکابل •
 هاي رادیویی مسیکابل •
 هاي فیر نوريکابل •

 دستگاه فیوژن -21

در . غیرمستعمل بودنبه شرط  - 3تا  1
صورت مستعمل بودن باید یک نمونه جهت 
آزمایش به اداره کل استاندارد و تایید نمونه 

  .ارسال شود
براي مرکز پرظرفیت ارایه قرارداد با  -4

  .اپراتورهاي مربوطه الزامیست
مشروط به سپردن تعهد عدم اتصال به  -5

 ي مخابرات عمومی هر نوع شبکه

 Xدستگاه کنترل مرسوالت با اشعه  - ١ ها و ابزار حوزه پست  دستگاه
 هاي پستیترازوهاي دقیق دیجیتال براي توزین پاکات و بسته - ٢
 دستگاه طبقه بندي مرسوالت پستی - ٣
 دستگاه تسمه کشی مرسوالت پستی - ۴
 دستگاه لیاس بندي مرسوالت پستی - ۵
 )Pin Padمانند (دستگاه تشخیص امضاي دیجیتال  - ۶
 )barcode reader( کد خواندستگاه بار - ٧
 )barcode printer(دستگاه چاپ بارکد  - ٨

 

  



  )تعريف کاالي مسافري ١ماده(کاالهاي مسافري  - جدول شماره سه  -٣-6
  .باشد مي مسافري کاالهاي جزو مسافري کاالي تعريف و گمرکي قوانين طبق و نبوده اول گروه کاالهاي جزو که کاالهايي حاوي

 مشخصات کاالهای مسافری 
 :آنتن راديويی غيرفعال برای کاربرد در -١

 یدرون ساختمان WiFiمودم  •
 درون ساختمانی WiMAXمودم  •
 های خانگی سيم تلفن بی •
  0dBdيا  dBi 3ی توان تشعشعی کمتر از  های دستی دارای بهره سيم بي •
 آنتن گيرنده تلويزيون خانگی -٢
 سيمانواع تلفن بي -٣
 کنترل از راه دور راديويي -۴
 سيمهاي بيميکروفن -۵
 فرستنده دستگاه کنترل اطاق کودک -۶
 هاي همراه سيم تلفنهندز فري بي -٧
 FM-MODULATORدستگاه  -٨
 غير ماهواره اي GSMهاي تلفن همراه گوشي -٩
 (DVB_T)مبدل تلويزيوني ديجيتال  -١٠
 هاي کامپيوتريمورد استفاده در شبکه indoorتجهيزات راديويي  -١١
 اندهاي مجاز تلويزيونیتلويزيوني در ب تقويت کننده -١٢
 GPSدستگاه موقعيت ياب زميني  -١٣
  GPS/GSM ،GPS/GPRSدستگاه  -١۴
 GSM/GPRSمودم  -١۵
  0dBdيا  dBi 3ی توان تشعشعی کمتر از  آنتن راديويی فعال دارای بهره -١۶
ميلي وات و محدوده کاري تا ده متر و با توان يک ميلي وات و محدوده  ۵/۲دستگاه بلوتوث با توان  -١٧

 متر ۱۰از کاري کمتر 
 Walki-Talkieهای کم توان موسوم به سيمبي -١٨
 ) اجزا و قطعات(گوشي تلفن باسيم  -١٩
 دستگاه فاکس باسيم -٢٠
 انواع تلفن باسيم مجهز به دورنگار -٢١
  دستگاه نمايشگر شماره تماس گيرنده تلفن -٢٢
 تجهيزات شبکه کامپيوتري غيرراديويي -٢٣
  مودم و فاکس مودم داخلي و خارجي -٢۴
  کارتکارت هوشمند و سيم  -٢۵
  سامانه اعالم و اعالن حريق -٢۶
  دستگاه تلفن همگاني کارتي -٢٧
  برد الکترونيکي غير راديويي -٢٨
 دستگاه سنجش غير راديويي -٢٩
 Ultrasonicتجهيزات  -٣٠
 Xدستگاه کنترل مرسوالت با اشعه  -٣١
 های پستیترازوهای دقيق ديجيتال برای توزين پاکات و بسته -٣٢
 دستگاه طبقه بندی مرسوالت پستی -٣٣
 ی مرسوالت پستیدستگاه تسمه کش -٣۴
 دستگاه لياس بندی مرسوالت پستی -٣۵
 )Pin Padمانند (دستگاه تشخيص امضای ديجيتال  -٣۶
 )barcode reader( دستگاه بارکد خوان -٣٧
 )barcode printer(دستگاه چاپ بارکد  -٣٨

  
 سيم خانگی هاي بي مطابق با مقررات و ضوابط فنی استفاده از تلفن -۳

(Cordless Telephone - CT ( تصميم شمارهCRA-DEC5003 ،
  ۲۹/۲/۱۳۸۸ -ويرايش دوم 

های کنترل از راه مطابق با ضوابط فنی و مقررات به کار گيری دستگاه -۴
-، ويرايش اول CRA-DEC 9007ها تصميم شماره  دور مدل

۲۱/۱۱/۱۳۸۸  
، مصوبه SRDمطابق با ضوابط فني و مقررات استفاده از تجهيزات  - ۸تا  ۵

٠٠١- ۱۳۸٥ -CRA   
  ضوابط فنی و مقررات  - ۱۰

های تلويزيونی، های مبدل پخش ديجيتال به آنالوگ برای گيرندهدستگاه
  ۱۳۸۹ارديبهشت : ، ويرايش اولCRA-DEC 2002-01تصميم شماره 

 ۲۴۰۰ یفرکانس یاز تکه باندها یمطابق با پروانه عمومی بهره بردار - ۱۱
با  یراديوي یها در شبكه مگاهرتز ۵۸۵۰الي  ۵۷۲۵مگاهرتز و  ۵/۲۴۸۳الي 

، CRA-DEC4004-01طيف گسترده، تصميم شماره  یاستفاده از فناور
   ۱۳۹۰خرداد  -ويرايش اول 

 ۷۹/۴۳۴تا  ۰۵/۴۳۳ميلي وات در تکه باند  ۱۰با توان تشعشعی کمتر از  - ۱۸
  مگاهرتز

به شرط نداشتن قابليت برقراری ارتباط با استفاده از فناوری  - ۲۱تا  ۱۹
VoIP 



  پیوست شماره یک
 
 
 
 

  
  

  ) 4بند (فرم تعهد نامه ) الف
 

 
 

  به نام خدا
  
  }نام شخص حقيقي يا حقوقي{     :از
  سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي     :به

  محل در آزمايش - اطالعات فناوري و ارتباطي تجهيزات ترخيص دستورالعمل 4 ماده تعهدنامه   :موضوع
  
  

ي شرايط الزم براي آزمايش تجهيزات در محل را فراهم نمـوده و در   شود تا ضمن همکاري کامل با نمايندگان سازمان، کليه بدين وسيله تعهد مي
به ها  آن آوري و مرجوع نمودن عدم تاييد، اقدام به جمع گيري شده با مقررات، ضوابط فني، و استانداردهاي الزم و صورت مغايرت مشخصات اندازه

  .مبدا نمايم
  

  

  نام و نام خانوادگي صاحبان امضا
  ..... تاريخ، مهر و امضا

  

 يبرا شرکت سربرگ
يحقوق اشخاص  

.. .. .. .:شماره   
. .. .. .. :تاريخ   



 
 
 
 
 
 

 ب ٢- 5بند فرم تعهد نامه ) ب
 به نام خدا

 
 
 

  }حقيقي يا حقوقينام شخص {     :از
  سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي     :به

  ترخيص پلمب شده -اطالعات  فناوري دستورالعمل ترخيص تجهيزات ارتباطي و - ب ٢- 5تعهدنامه ماده    :موضوع
  
  

تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، شود ضمن همکاري کامل با نمايندگان سازمان، تا قبل از اخذ مجوزهاي الزم از سازمان  بدين وسيله تعهد مي
هـا   آن اقدام به گشايش پلمب کاالهاي ترخيص شده ننموده و در صورت ابالغ سازمان، بدون هيچ گونه اعتراض و عذري نسبت به مرجوع نمودن

  .به مبدا اقدام نمايم
  
  

  نام و نام خانوادگي صاحبان امضا
  ..... تاريخ، مهر و امضا

  

 يبرا شرکت سربرگ
يحقوق اشخاص  

.. .. .. .:شماره  
. .. .. .. :تاريخ   



 

 
  پيوست شماره دو

  )٣-٢- 5بند (مرجوع /صورتمجلس ترخيص
 
 
 
 به نام خدا

  
   □صورتمجلس به صورت براي تاييد نمونه   :موضوع

  اقالم مشروحه زير از ............     ..صادره... /... /... مورخ.......... شمارهعطف به نامه 
  .مرجوع شد/ ترخيص  ...........  ...گمرک

  
  

  :..................................................... نشاني و شماره تماس صاحب کاال
  :.................................................. نشاني و شماره تماس وارد کننده کاال

  ... /... /... مورخ  :........ .......... شماره فاکتور
  ... /... /... مورخ  :................... شماره بارنامه

  ... /... /... مورخ  :.......... شماره اظهارنامه گمرکي
  ... /... /... مورخ  :................ انبار شماره قبض

 ... /... /... مورخ  :........... شماره ليست بسته بندي

 رديف نام کاال مارک مدل *شماره سريال سازنده کشور
      
      
      
      
      
      

  .باشد و به جاي آن تعداد کاال ذکر شود ضروري نميقيد شماره سريال براي کاالهاي گروه دو ) *( 
  :...................................................................................... توضيحات

  نماينده نماينده سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي/ نام و نام خانوادگي صاحب کاال
           .................               .................  

  :............ شماره تماس       :............. شماره تماس
  :............. امضا و تاريخ       : ............ امضا و تاريخ

   

.. .. .. .:شماره   
. .. .. .. :تاريخ   

ادامه
در 

 
صفحات
 

پيوست
 

 ترخيص
 مرجوع

شده پلمب  
نشده پلمب  



 

 
  
  

  جدول پيوست کاال
  
  

 رديف نام کاال مارک مدل *شماره سريال سازنده کشور
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  
  .باشد و به جاي آن تعداد کاال ذکر شود گروه دو ضروري نميقيد شماره سريال براي کاالهاي )*( 

  
  
  

  نماينده سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي        نام و نام خانوادگي صاحب کاال
  .................        .................  

   ............:شماره تماس          ............:شماره تماس
  . ............:امضا و تاريخ        ............: امضا و تاريخ

  
 

............. شماره   
..............تاريخ     

ادامه
در 

 
صفحات
 

پيوست
 

  وزارت ار باطات و  ناوری اطالعات
یسازمان      رات و  و   ار باطات راد 


