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به  اين اقرار مالکیتاقب بعدی هرگونه عواعالم و پاسخگوی داد خواهم پیمايي کشوری قرار در سامانه سازمان هوا

 انتظامي ،صالح رسمي قضايي مراجع ذیسازمان هواپیمايي کشوری در قبال ادعای ساير اشخاص حقیقي، حقوقي و 

 مي باشم.  و نظامي

دقت و فهم تعهدات زير که بر اساس اعالم و اقرار به مالکیت بر پهپاد مذکور به شرح زير مقرر شده است را با  لذا

طبق قانون سته و عواقب نقض آن را دانو متعهد زم تخود را مل، آن دقیق مطالعه و با علم وآگاهي نسبت به مطالب 

 م. هستسازمان هواپیمايي کشوری پذيرا 

وق را در سامانه پرنده ف لهوسی، پس از ثبت اين اقرار نامه مالکیت در دفتر اسناد رسمي ، متعهد و مکلف هستم .1

تا و انده به ثبت رسبا مشخصات دقیق خودم به ثبت مالکین در سايت سازمان هواپیمايي کشوری مربوط 

 .پهپاد و مقررات ابالغي اقدام نمايمشماره شناسايي مرحله دريافت پالک و 

مذکور در سامانه سازمان هواپیمايي از پهپاد توسط اينجانب آپلود شده تصوير مي شوم ، متعهد و ملتزم  .2

و کشوری از لحاظ تصوير همان پهپاد مذکور در اين تعهد نامه بوده و هیچ گونه مغايرت تصويری و ابعادی 

ثبت شده توسط و اطالعات با تصوير فني ) طول بال، وزن ، سطح پروازی ، قدرت و ساير مشخصات( 

  سازمان هواپیمايي ندارد.اينجانب در سامانه 

متهد و ملتزم مي گردم از هرگونه تغییر در ابعاد و مشخصات فني پهپاد ثبت شده در سامانه که در اين تعهد  .3

 نامه درج گرديده بدون اخذ مجوز رسمي از سازمان هواپیمايي کشوری خودداری نمايم.

مخصوص پهپاد ثبت شده مذکور که توسط )پالک( متعهد مي شوم پس از دريافت پستي هولوگرام  زم وتمل .4

آن با شماره صحت ضمن تطابق  خواهد گرديد،سازمان هواپیمايي کشوری به اقامتگاه اصلي اينجانب ارسال 

هولوگرام را در اسرع  ،سازمان هواپیمايي آپلود نموده ام  در سامانهی که مشخصات آنرا پهپادمشخصات 

وی بدنه بیروني پهپاد )در محلي با قابلیت ديد( با دقت نصب و ساعت پس از دريافت بر ر 48وقت حداکثر 



و از نصب آن بر هر روی پهپاد در حفظ و نگهداری آن به عنوان پالک پهپاد توجه و اقدامات الزم را انجام 

 ديگری که انجام آن تخلف است خودداری نمايم.

گردم تا اخذ گواهینامه مهارت پروازی پهپاد از هرگونه بکارگیری پرنده مذکور توسط خود يا مي متعهد  .5

 ساير اشخاص خودداری نمايم. 

در صورتي که خود قصد بکارگیری و بهره برداری از پهپاد را نداشته باشم پهپاد را صرفاً به مي شوم متعهد  .6

در سامانه  کهسازمان هواپیمايي کشوری از معتبر  دارای گواهینامه مهارت پروازیمورد تأيید و اشخاص 

با ثبت ساعت ،  های پروازی ثبت گرديده گواهینامه مجاز گان به عنوان دارندسازمان هواپیمايي اسامي آنان 

 تحويل و تحوّل قرار دهم.مورد تاريخ و امضاء 

در صورتي که قصد فروش يا واگذاری پهپاد را داشته باشم ضمن دريافت فرم واگذاری از سامانه سازمان  .7

هواپیمايي کشوری برای نقل و انتقال به دفاتر اسناد رسمي مراجعه خواهم نمود و تا قبل از واگذاری در دفاتر 

 اسناد رسمي کلیه مسئولیت ها با اينجانب خواهد بود. 

از تعهدات و يا هرگونه بهره برداری غیر مجاز به هر صورت در اسرع وقت مراتب را در در صورت تخطي  .8

سامانه گزارش داوطلبانه برای بررسي به سازمان هواپیمايي کشوری برای جلوگیری از عواقب بعدی و 

 مخاطرات پروازی داوطلبانه اطالع دهم.

 48حداکثر و مراتب را در اسرع وقت  کور،مذ مفقود شدن يا سرقت وسیله پرنده صورت در تعهد مي دهم  .9

به سازمان هواپیمايي کشوری و در سامانه به صورت کتبي  مان با پیگیری مقرّر معمول قانونهم ز ساعت

 م.اعالم نماي

يا ايجاد خسارات به اماکن ، اموال عمومي و شخصي و ورود به  به منطقه يا مناطق ممنوعه وروددر صورت  .10

مي   اعم از مادی و معنوی ت مذکورامسئول و پاسخگو نسبت به جبران خسارحريم شخصي افراد ، خود را 

 دانم.

ی مراجع ذی صالح احراز شود؛ يا صالحیت اينجانب از سوچنانچه خالف هر يک از موارد اعالمي فوق  .11

خود را به اينجانب اعالم شود سازمان هواپیمايي کشوری و يا از سوی قع نشده يا ابطال شود مورد تأيید وا

و تا تعیین و تکلیف موضوع در محلي امن پهپاد را   دانستهپهپاد عدم بکارگیری و بهره برداری از زم به تمل

 پیگیری خواهم نمود.حقوق خود را و طبق مقررات نگهداری 
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