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کلیات-1
یک موضوع رو به توسعه براي عموم ،مربوطههاي هدایت پذیر از دور، استفاده از آنها و مالحظات نظارتی امروزه پرنده

ارائه دهندگان برخی خدمات و مراجع نظارتی و حاکمیتی در کشور هستند.ومردم

هاي مختلف ایمنی عمومی، ایمنی هوانوردي، حریم خصوصی، امنیت، بازرگانی و از آنجا که موضوع پهپادها داراي جنبه
صورت مجزا و جداگانه توسط هر یک از مراجع متولی موضوعات، باعث غیره است، تعیین الزامات حاکم بر پهپاد به

گذارند، توانند بر هوانوردي کشور بگمی ذینفعان خواهد شد. بنابراین با توجه به ماهیت این وسایل و آثار مهمی که میرسرد
خاب رس عموم قرار دهد انتسازمان هواپیمایی کشوري به عنوان مرجعی که الزامات را به صورت یکپارچه منتشر و در دست

شده است. بدیهی است که بخش قابل توجهی از این الزامات توسط مراجعی به غیر از سازمان هواپیمایی کشوري تعیین 
.استگرفتهرسانی به عموم در اختیار سازمان هواپیمایی کشوري قرار و جهت اطالعشده 

) و آیین نامه مدیریت و ساماندهی وسایل 1328(مصوب تیر ماه قانون هواپیمایی کشوري 5مطابق با قانون اصالح ماده 
شوراي امنیت کشور 52هیأت محترم وزیران، و دستورالعمل شماره 24/05/1386پرنده فوق سبک غیرنظامی مصوب 

به منظور ور اجرایی آیین نامه مذکونامهشیوهبعنوان سند(ساماندهی چگونگی بکارگیري پهپادها با کاربرد غیرنظامی) این 
حوزهدردهپرنوسایلازنوعاینپروازعملیاتومالکین پهپادودپهپاکاربران،بردارانبهرهکلیهفعالیتبرنظارت

.باشدمیغیرنظامی

هدف-1-1

ورندهپوسایلازنوعاینایمنپروازعملیاتواد پپهپذیرشجهتیکپارچگیایجادهدف از تدوین این سند، 
.باشدمیکشوردر

کل بتوانند به آسودگی و با رعایت مقررات و به شبرداران،مالکین و بهرهتدوین شده است تا کاربرانشیوه نامه این 
هپاد آشنا شوند و یا با پمسائل مختلف مرتبطاز حقوق و تکالیف خود در زمینه مسئوالنه به استفاده از پهپاد بپردازند، 

راي بدیگرالزمهاي مربوطه نامهو شیوههاي اجراییگردند. همچنین روشبه اسناد مربوطه در این زمینه راهنمایی
اجراي الزامات معرفی شوند.

سایر اهداف این دستورالعمل عبارتند از:
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پهپادها با کاربرد غیرنظامی.پروازيفعالیتبرنظارت

غیرنظامی.هاي مناسب جهت استفاده از مزایاي بکارگیري پهپادهاي توسعه زیرساخت

کشورفضايدرپروازهاایمنیارتقاء

مخاطرات امنیتی.کاهش نرخ سوانح و حوادث هوایی ومنظوربهپهپادهاي غیرنظامیپروازعملیاتساماندهی

کشور.پهپادهاي غیرنظامی دراطالعاتیبانکایجاد

حدود-1-2
هاي چهارگانه مشخص شده در همین سند است. ردهدر ي غیر نظامی پهپادهافعالیتخصوصدرنامهشیوهاینکاربرددامنه

هاي مشخص شده در این سند و یا بکارگیري پهپادها براي عملیاتی که خارج از حدود استفاده از پهپادهاي خارج از رده
تعیین شده در این سند آمده است، منوط به ارائه درخواست خاص به سازمان و دریافت مجوزهاي الزم است.

مسئولیت اجرا-1-3
باشد.میهاي نظارتیو بخش، مالکینکاربران پهپادهابر عهده ، حسب مورد مسئولیت اجراي این دستورالعمل

انتشار، کنترل و توزیع سند-1-4
موجود"رراتمقوقوانینسامانه"طریقازوبودهسازمان هواپیمایی کشوريبرعهدهنامهشیوهاینتوزیعوانتشارکنترل،

.گیردمیقراردر دسترس عمومwww.cao.irسازمانسایتدر

تعاریف-1-5
روند:هاي زیر در معانی مشروح مربوطه به کار میواژهنامه،شیوهدر این 

ایراناسالمیجمهوريکشوريهواپیماییسازمان: سازمان
در دسترس عموم drones.cao.irسامانه جامع مدیریت و ساماندهی پهپادها که از طریق درگاه الکترونیکی سامانه:

قرار دارد.
. دگردمیهدایتدورراهازکهپرندهوسیلهیک:پهپاد
پایان پرواز بر عهده دارد.از شروع تا راپهپادهدایتمسئولیتکهذیصالحی استفرد:کاربر
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شود.ارتفاع پرواز پهپاد از سطح زمین در محل پرواز که بر حسب متر محاسبه میارتفاع پروازي:
.پروازدر حینکاربربین پهپاد و (متر) فاصلهحداکثر:عملشعاع

پروازيلیتفعابرايمحدودومشخصپروازيارتفاعوعملشعاعباتائید شده مناطقی:سرگرمیمناطق تفریحی و 
یابد.مشخصات آن توسط سازمان جهت اطالع عموم انتشار میکه پهپادها
.دداراختیاردرراپهپادجاري کشور، مالکیتمقرراتوقوانیناساسبرکهحقوقییاحقیقیشخصی:مالک
پردازد.میشخصیت حقیقی و یا حقوقی که با استفاده از پهپاد به ارایه خدمات بردار:بهره
اجزاء پهپاد به حساب نیاید و با هدف جابجایی و تحویل، به پهپاد اضافه هر نوع جرم حمل شده توسط پهپاد که ازکاال:

شود.می
ایمنی، اموال و محیط اطراف را دارند و در که توانایی ایجاد خطر براي سالمتی، 	اشیا و یا عناصري:کاالي خطرناك

گانه زیر 9هاي لیست کاالهاي خطرناك سازمان جهانی هواپیمایی کشوري(ایکائو) منتشر شده اند و یا در یکی از کالس
.بندي شده باشنددسته

)Explosivesمواد منفجره (-1کالس 

)Gasesگازها (-2کالس 

)Flammable Liquidsمایعات قابل اشتعال (-3کالس 

)Flammable Solidجامدات قابل اشتعال (-4کالس 

)Oxidizing Substances&Organic Peroxidesمواد اکسید کننده و پر اکسایدهاي آلی (-5کالس 

)Toxic&Infectious Substancesمواد سمی و عفونی (-6کالس 

)Radioactive Materialمواد رادیو اکتیو (-7کالس 

)Corrosivesمواد خورنده (-8کالس 

)Miscellaneous Dangerous Goodsکاالهاي خطرناك متفرقه (-9کالس 
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، ده از پهپادهر راي است که پس از بررسی و احراز صالحیت کاربر براي انجام عملیاتگواهینامه: گواهینامه صالحیت
گردد.توسط مرجع مورد تایید سازمان صادر می

شودر میصادراي متقاضیبسازمان،ز پهپاد از سوي امجوزي است که براي ارائه خدمات با استفاده :برداريبهرهمجوز

مشخص شده در این سند توسط یا محدودههاردهمجوزي است که براي استفاده از پهپادهاي خارج از خاص:مجوز
هپاد هاي اختصاصی پآن، با توجه به ویژگیشود و الزامات و جزئیات سازمان و با هماهنگی سایر مراجع ذیصالح صادر می

شود.و نوع عملیات آن به صورت اختصاصی براي هر مجوز تعیین می

اختصارات:-1-6
ایت پذیر از دوردپهپاد: پرنده ه

CAD: Civil Aviation Directive
VGA: Video Graphics Array

بندي پهپادهارده-2

بنديردهکلیات-2-1

شوندبندي میرده دسته4کیلوگرم و حداکثر ارتفاع پرواز مجاز در 25برخاست تا پهپادها بر حسب حداکثر وزن 
یاکیلوگرم25در این سند مشخص شده است. براي استفاده از پهپادهاي با وزن برخاست بیش از آنهاالزامات که 

الزاماتی که در رعایت جهتمکاتبه با سازمان، بندي زیر، برحسب موردردهاین داراي مشخصات خارج از 
گردد الزامی است.مجوزهاي خاص صادره تعیین می

هامشخصات و الزامات رده-2-2

C0رده 

گرم است.250، ردهحداکثر وزن مجاز پرواز این -2-2-1-1
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متر است.50رده حداکثر ارتفاع پروازي مجاز این -2-2-1-2

قی لیکن نباید پهپاد را در مناطتوان در مناطقی که افراد وجود دارند استفاده نمود، پهپادهاي این رده را می-2-2-1-3
که جمعیت متراکم وجود دارد، استفاده نمود.

کاربران پهپادهاي این رده به شرح زیر استشرایط -2-2-1-4
کاربر این رده پهپاد فاقد محدودیت سنی است و تنها الزم است راهنماي کاربري پهپاد را مطالعه .أ

نموده و بر آن مسلط باشد.

ی باید داراي شرایط زیر باشند:پهپادهاي این رده از نظر فن-2-2-1-5
.برندهلبهفاقد.أ

.راهنماي کاربري پهپاد شامل هشدارهاي عمومی.ب

پهپادهاي این رده نیازي به ثبت و دریافت عالمت ثبت ندارند.-2-2-1-6

پهپادهاي این رده نیازي به مجهز بودن به قابلیت ردیابی و محدودیت جغرافیایی عملیات ندارند.-2-2-1-7

C1رده 

.استگرم900رده،اینپروازمجازوزنحداکثر-2-2-2-1

متر است.120پرواز مجاز پهپادهاي این رده ارتفاعحداکثر -2-2-2-2

متر به عملیات بپردازد، مجاز است تا120در صورتی که نیاز باشد پهپاد بر روي موانعی با ارتفاع بیشتر از :1تبصره

جزببا رضایت مالک/ متولی مانع به انجام عملیات بپردازدمتر170حداکثر متر باالتر از ارتفاع مانع و50حداکثر 

.کیلومتري اطراف فرودگاه ها 5در فاصله 
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توان در مناطقی که افراد وجود دارند استفاده نمود، لیکن نباید پهپاد را در مناطقی پهپادهاي این رده را می-2-2-2-3
که جمعیت متراکم وجود دارد، استفاده نمود.

پهپادهاي این رده به شرح زیر است:کاربران شرایط -2-2-2-4
سال در 14سال تمام است. افراد با سن کمتر از 14پهپاد، حداقل ازمجاز براي  کاربر  این ردهسن .أ

توانند پهپاد را سال باشند می14صورتی که تحت نظارت مستقیم یک  فرد صاحب صالحیت باالتر از 
به کار گیرند.

ط سنی راهنماي کاربري پهپاد را مطالعه نماید و تسلط کامل برآن کاربر باید عالوه برداشتن شرای.ب
داشته باشد.

کاربر باید آموزش الزم در خصوص استفاده از پهپاد در مراکز مجاز آموزشی را دیده باشد و در .ج
است نمره قبولی را اخذ کند.آزمونی که به همین منظور برگزار شده

.گرددثبتدستورالعملاین-14-2-3بندمطابقبایدکاربرمشخصات-2-2-2-5

پهپاد باید ثبت شود و عالمت ثبت دریافت نماید.این رده از -2-2-2-6

پهپادهاي این رده از نظر فنی باید داراي شرایط زیر باشند:-2-2-2-7
ژول.80از حداکثر انرژي جنبشی کمتر .أ

فاقد لبه برنده..ب
.عمومیهشدارهايشاملپهپادکاربريراهنمايداشتن .ج

یا داراي حسگر صوتی باشد VGAتر ازباال)رزولوشنقدرت وضوح(با درصورتیکه پهپاد حامل دوربین-2-2-2-8
نیازمند شناسه الکترونیکی است.

ناحیه عملیات، داشتن قابلیت محدودسازي جغرافیایی پهپاد الزم است. زدرصورت نیا-2-2-2-9

C2رده 

کیلوگرم است.4حداکثر وزن مجاز پرواز این رده، کمتر از -2-2-3-1
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متر است.120پرواز مجاز پهپادهاي این رده ارتفاعحداکثر -2-2-3-2

عملیات بپردازد، مجاز است تا متر به 120در صورتی که نیاز باشد پهپاد بر روي موانعی با ارتفاع بیشتر از :2تبصره
و با رضایت مالک/ متولی مانع به انجام عملیات بپردازدمتر170و حداکثر متر باالتر از ارتفاع مانع50حداکثر 

..کیلومتري اطراف فرودگاه ها 5بجز در فاصله 

هپاد است.پهپاد مجاز به پرواز آگاهانه و با فاصله ایمن از افراد غیردرگیر در عملیات پرواز پ-2-2-3-3
فاصله ایمن:

متر براي پهپادهاي بالگرد20–
متر براي پهپادهاي بال ثابت50–

:استزیرشرحبهردهاینپهپادهايکاربرانشرایط-2-2-3-4
سال تمام است و یا درصورت کوچکتر بودن 18شرایط سنی مجاز براي  کاربر  این رده پهپاد، حداقل .أ

اقدام به انجام عملیات نماید.سال18با نظارت فرد صاحب صالحیت باالتر از 
کاربر باید عالوه برداشتن شرایط سنی راهنماي کاربري پهپاد را مطالعه نماید و تسلط کامل برآن .ب

داشته باشد.
کاربر باید گواهینامه صالحیت از مراجع مورد تایید را اخذ نماید..ج
از این دستورالعمل  ثبت گردد.-14-2-3مشخصات کاربر باید مطابق بند.د

پهپادهاي این رده از نظر فنی باید داراي شرایط زیر باشند:-2-2-3-5
استقامت مکانیکی مناسب.أ

سامانه مدیریت از دست دادن ارتباط.ب
قابلیت انتخاب سقف پرواز .ج
.باشدعمومیهشدارهايشاملپهپادکاربريراهنمايداشتن .د
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. دریافت نمایدپهپاد در این  رده باید ثبت شود و عالمت ثبت -2-2-3-6

دارابودن شناسه الکترونیکی الزامی است.-2-2-3-7

دارا بودن قابلیت محدودسازي جغرافیایی الزامی است.-2-2-3-8

C3رده 

.استکیلوگرم25رده،اینپروازمجازوزنحداکثر-2-2-4-1

.متر است120،پهپادهاي این ردهاز پرواز مجارتفاعحداکثر -2-2-4-2

متر به عملیات بپردازد، مجاز است تا 120در صورتی که نیاز باشد پهپاد بر روي موانعی با ارتفاع بیشتر از :3تبصره
ر د، با رضایت مالک/ متولی مانع به انجام عملیات بپردازدمتر170حداکثر متر باالتر از ارتفاع مانع و50حداکثر 

.ي اطراف فرودگاه ها کیلومتر5فاصله

اد رود خطري براي افراد غیر درگیر ایجاست که منطقا انتظار نمیو مسیرهاییهاناحیهپهپاد مجاز به پرواز در -2-2-4-3
این مناطق عاري از اماکن مربوط به افراد غیر درگیر است و تعداد یا شکل حضور افراد غیر درگیر در آنها به کند.

رود مشکل در عملیات معمول پهپاد باعث آسیب به افراد غیر درگیر شود. مناطقی مانند شکلی است که انتظار نمی
هایی از این آهن مثالهاي بیرون شهر و خطوط راهادههاي انتقال مایعات، جفضاي باالي خطوط انتقال نیرو، لوله

قرار گیرند.نیزپهپاد توانند مورد استفاده براي عملیات مناطق هستند که می

:استزیرشرحبهردهاینپهپادهايکاربرانشرایط-2-2-4-4
بودن سال تمام است و یا درصورت کوچکتر 18شرایط سنی مجاز براي  کاربر  این رده پهپاد، حداقل .أ

سال اقدام به انجام عملیات نماید.18با نظارت فرد صاحب صالحیت باالتر از 
کاربر باید عالوه برداشتن شرایط سنی راهنماي کاربري پهپاد را مطالعه نماید و تسلط کامل برآن .ب

داشته باشد.
کاربر باید گواهینامه صالحیت از مراجع مورد تایید را اخذ نماید..ج
از این دستورالعمل  ثبت گردد.-14-2-3مطابق بندمشخصات کاربر باید.د
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پهپادهاي این رده از نظر فنی باید داراي شرایط زیر باشند:-2-2-4-5

داشتن دستورالعمل عملیات.أ
سامانه مدیریت از دست دادن ارتباط.ب
قابلیت انتخاب سقف پرواز .ج
.باشدعمومیهشدارهايشاملپهپادکاربريراهنمايداشتن .د

پهپاد در این  رده باید ثبت شود و داراي عالمت ثبت باشد. -2-2-4-6

دارابودن شناسه الکترونیکی الزامی است.-2-2-4-7

دارا بودن قابلیت محدودسازي جغرافیایی الزامی است.-2-2-4-8

هالیتالزامات و مسئو-3

الزامات کلی-3-1

که در انطباق با مفاد این سند باشد.هر نوع استفاده از پهپاد تنها در صورتی مجاز است 

گیرد، مالک موظف است قبل از هاي مشخص شده در این سند قرار نمیدر صورتی که پهپاد یا عملیات آن در رده
باشد.کردهاز سازمان اخذ مجوز خاص رااستفاده از پهپاد 

بایست داراي بیمه نامه شخص ی میخدماتی و همچنین پهپادهاي تحقیقات،پهپادهاي مورد استفاده در امور تجاري
ثالث باشند.

حمل کاالي خطرناك ، اجازهدر مجوز خاصباشد، مگر اینکه توسط پهپادها ممنوع میحمل کاالي خطرناك
.شده باشداز سازمان اخذ توسط پهپاد در محدوده عملیاتی مشخص،

براي ارائه خدمات هستند ممنوع است.برداريمجوز بهرهحمل کاال توسط پهپاد براي مالکانی که فاقد 

بردار موظف بهرهشود و برداري مشخص میحدود و ضوابط حاکم بر عملیات حمل کاال توسط پهپاد، در مجوز بهره
.به رعایت آن است
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یستی کنترل باکاربرتنها یک هر زمان،در طول پرواز کنترل شود. در کاربرمی تواند توسط یک یا چند پهپادیک 
را بر عهده داشته باشد.ادپهپ

سازمان تنظیم سوي اعالم شده از منطبق با الزاماتبایستفرکانس مخابراتی وسیله پرنده و تجهیزات زمینی می
بردار بایست بهرههوانوردي میرادیویی باشد و در صورت نیاز به بهره برداري از باند فرکانسی و ارتباطاتمقررات

اخذ نماید.تأییدیه آن را از سازمان 

هاي مالک و کاربرالزامات و مسئولیت-3-2

مقررات که به واسطه پهپاد تحتاین و در صورت هر نوع تخلف از استمالک آن مسئولیت نهایی پهپاد بر عهده 
باشد. کاربر پهپاد در برابر گواهینامه و یا شناسه کاربري خود پاسخگو است و در مالکیت وي رخ دهد پاسخگو می

صورت تخلف، ممکن است گواهینامه و یا شناسه کاربري وي تعلیق یا لغو شود. 

این سند قرار دارد و یا خواستار آن است که از بندي در صورتی که شخصی مالک پهپادي است که خارج از رده
بندي این سند استفاده کند، الزم است با مراجعه به سامانه و ثبت تقاضاي خود، پهپاد خود براي عملیاتی خارج از رده

اعالم خواهد شد را رعایت نموده و مجوزهاي الزم را دریافت کند.،الزامات خاصی که از طرف مراجع ذیصالح

ظف است جهت ارائه خدمات با پهپاد، مجوز الزم را از مراجعی که حسب مورد در سامانه مشخص شده مالک مو
شناخته نیزبردار است دریافت نموده و مجوز خود را در سامانه ثبت نماید. پس از دریافت مجوز، مالک به عنوان بهره

شود.می

ابق با مفاد این سند اطمینان داشته باشد و در مالک موظف است از صالحیت پهپاد مورد استفاده در خدمات مط
خصوص آن به مراجع قانونی پاسخگو است.

مالک موظف است اطمینان داشته باشد که پهپادهاي ثبت شده تحت مالکیت خود را تنها در اختیار کاربرانی قرار 
آن به مراجع قانونی پاسخگو دهد که صالحیت الزم براي انجام عملیات در رده مربوطه را دارا باشد و در خصوصمی

است.

مالک مسئول ثبت پهپاد است و در صورتی که از پهپاد خود براي ارائه ، و بر اساس رده پهپاددر صورت نیاز
نماید، موظف است مشخصات کاربرانی که در ارائه استفاده می)برداري دریافت شدهبهرهمطابق مجوز (خدمات 

ر سامانه ثبت نماید. گیرد را دخدمات خود به کار می
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ر در سامانه ثبت کند یا به مرجع تعیین شده درا خودپهپاد یا از بین رفتن مفقوددر اسرع وقت موظف است مالک
اطالع دهد.سامانه

را که باعث آسیب به جان یا اموال غیر شده و یا حریم گزارش سانحه و گزارش فرود اضطراري مالک باید 
ه را نقض کرده باشد را در اسرع وقت در سامانه ثبت کند یا به مرجع تعیین شده در خصوصی و یا مناطق ممنوع

سامانه ارائه دهد.

رعایت الزامات این سند و قوانین و مقررات کشور مانند آسیب به جان یا اموال غیر، رعایت عدم مالک در برابر 
ی عمومی به مراجع مربوطه پاسخگو است، حریم خصوصی، رعایت حریم مناطق محدوده یا ممنوعه و الزامات امنیت

حتی اگر پهپاد مربوط به مالک در اختیار یک کاربر دیگر قرار داشته باشد.

هیچ کاربري مجاز به استفاده از پهپاد نیست، مگر آنکه شرایط و صالحیت مشخص شده براي کاربر پهپاد 
در رده مربوطه را دارا باشد.

کاربر پهپاد موظف است از انطباق عملیات خود با محتواي این سند اطمینان داشته باشد. در صورت تخلف 
تواند بر حسب مورد نسبت به تعلیق یا لغو شناسه کاربري یا گواهینامه کاربر اقدام از محتواي این سند، سازمان می

نماید. 

، مالک باید مشخصات پهپاد خود را در سامانه در صورتی که استفاده از پهپادي نیازمند ثبت آن باشد
پهپادها ثبت نموده و عالمت ثبت منحصر به پهپاد خود را دریافت نموده و عالمت ثبت را در نقاطی از پهپاد که در 

سامانه مشخص شده است درج نماید.

ات خود را در صدر صورتی که بهره برداري از پهپادي نیازمند ثبت فرد کاربر آن باشد، کاربر باید مشخ
سامانه پهپادها ثبت نموده و شناسه منحصر به فرد خود را دریافت نماید. 

مشخصات مورد نیاز براي ثبت کاربران شامل موارد زیر است:

نام و نام خانوادگی-3-2-14-1

تاریخ تولد-3-2-14-2

کد ملی یا شماره گذرنامه-3-2-14-3
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شماره گواهینامه خلبانی یا کد پیگیري قبولی در آزمون مراکز مجاز-3-2-14-4

ره تلفن تماس ثابت و همراهشما-3-2-14-5

آدرس پستی معتبر-3-2-14-6

شناسه الکترونیکی و سامانه محدودسازي جغرافیایی-3-3

دارد این بستر کند. استاناي زیر را بر روي بستر داده منتشر میاي است که اطالعات لحظهشناسه الکترونیکی، سامانه
شامل موارد زیر است:اي شود. اطالعات لحظهدر دست تهیه است و توسط سازمان منتشر می

شناسه کاربر و مشخصه ثبت پهپاد-3-3-1-1

رده پهپاد-3-3-1-2

نوع عملیات پهپاد-3-3-1-3

وضعیت فعالیت سامانه محدودسازي جغرافیایی-3-3-1-4

مختصات جغرافیایی پهپاد و ارتفاع پروازي آن-3-3-1-5

ي قبل رکزاي است که اطالعات مناطق ممنوعه پرواز پهپاد را از پایگاه داده مسامانه محدودسازي جغرافیایی، سامانه
ناطق دهد و از پرواز پهپاد به ماز عملیات دریافت نموده و به کاربر پهپاد هشدار نزدیک شدن به این نواحی را ارائه می

نماید.ممنوعه به صورت خودکار و با رعایت ایمنی جلوگیري می

الزامات عملیات پرواز پهپادها-3-4

. امکان مشاهده مداوم پرنده را بدهدکاربردید در آن لحظه به پهپادها تنها در شرایطی اجازه پرواز دارند که شرایط 
باشد.این بدان معنا است که پرواز این نوع وسایل پرنده در شرایط دید کم ممنوع می

است. 1جدولپرواز پهپاد در اطراف افراد و جمعیت مستلزم رعایت مفاد مندرج در 
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کیلومتر از حصار فرودگاه و در مسیر نشست و برخاست هواپیما ها  و در مجاورت پرواز 5حداقل انجام عملیات
مگر اینکه مجوزهاي الزم از فرودگاه مذکور اخذ شده  باشد و انجام عملیات تحت شرایط هواپیما ها ممنوع می باشد
تعیین شده صورت گیرد.

باشدمینمجازمتري 500تا شعاع ممنوعهانجام عملیات در محدوده حریم مراکز 

باشند.ملزم به نصب تابلوي هشداردهنده ذیل به تعداد کافی و در معرض دید عموم میممنوعهمراکز

شوند.مشخص می1شکلمطابق پرواز پهپاد ممنوعتابلوي هشدار دهنده با مراکز ممنوعه 

انجام عملیات در اطراف نوار مرزي کشور و سایتهاي پدافندي و مناطق نظامی ممنوع می باشد.

متر از جایگاههاي سوخت و اماکن قابل اشتعال ممنوع می باشد.100انجام عملیات در فاصله کمتر از 
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خالصه مقررات عملیات وسایل پرنده بدون سرنشین-1پیوست 
آنهاردهخالصه الزامات پهپادها بر حسب -1جدول

حداکثر وزن مجاز پهپادرده
براي پرواز

مجازپرواز ارتفاعحداکثر فاصله از افراد
الزامات و صالحیت 

مورد نیاز براي 
کاربر پهپاد

ثبترئوس الزامات فنی
،شناسه الکترونیکی

محدودسازيقابلیت 
جغرافیایی

C0 گرم250کمتر از

مجاز براي پرواز از باالي سر افراد 
غیر درگیر در عملیات پرواز پهباد 

( به غیر از توده جمعیت)

متر50کمتر از 
فاقد محدودیت سنی
 مطالعه و تسلط بر

راهنماي کاربري 
پهباد

 مقرات ایمنی اسباب بازيرعایت
سازمان ملی استاندارد ایران

بدون لبه برنده
شامل راهنماي کاربري پهپاد

ي عمومی باشدهشدارها

الزامی نیستالزامی نیست

C1 گرم900کمتر از
هابنیمتر باالتر از موانع/ 50یا متر 120کمتر از 
تقاضاي صاحب مانع/ بنابرحسب

یا تمام سال 14حداقل
افراد کوچکتر با 

نظارت فرد صاحب 
14صالحیت باالتر از 

سال 
 مطالعه و تسلط بر

راهنماي کاربري 
پهباد 

 قبولی در آموزش و
توسط مراکز آزمون 

مجاز

80کمتر از حداکثر انرژي جنبشی
ژول

بدون لبه برنده
قابلیت انتخاب سقف پرواز
شامل راهنماي کاربري پهپاد

ي عمومی باشدهشدارها

کاربر و 
پهباد

باالي اگر حامل دوربین
یا داري VGAرزولوشن 

باشد حسگر صوتی
نیازمند شناسه الکترونیکی

است.

ناحیه نیازدر صورت 
، داشتن قابلیت عملیات

محدودسازي جغرافیایی 
الزم است.
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حداکثر وزن مجاز پهپادرده
براي پرواز

مجازپرواز ارتفاعحداکثر فاصله از افراد
الزامات و صالحیت 

مورد نیاز براي 
کاربر پهپاد

ثبترئوس الزامات فنی
،شناسه الکترونیکی

محدودسازيقابلیت 
جغرافیایی

C2 کیلوگرم4کمتر از

مجاز به پرواز آگاهانه و با فاصله 
ایمن از افراد غیردرگیر در عملیات 

پرواز پهباد
فاصله ایمن:

بالگرددهاي متر براي پهپا20–
بال ثابتپهپادهايمتر براي50–

هابنیمتر باالتر از موانع/ 50یا متر 120کمتر از 
تقاضاي صاحب مانع/ بنابرحسب

سال18حداقل سن
یا افراد کوچکتر تمام

با نظارت فرد صاحب 
18صالحیت باالتر از 

سال 
 مطالعه و تسلط بر

راهنماي کاربري 
پهباد 

 گواهینامه دارا بودن
از مراجع صالحیت 
مورد تائید

 استقامت مکانیکیدارا ي
 مدیریت از دست دادن سامانه

ارتباط
قابلیت انتخاب سقف پرواز
شامل راهنماي کاربري پهپاد

ي عمومی باشدهشدارها

و کاربر
پهباد

الزامی است

C3 کیلوگرم25کمتر از
اي که مجاز براي پرواز در ناحیه

براي رود خطري منطقاً انتظار نمی
افراد غیر درگیر ایجاد کند.

هابنیمتر باالتر از موانع/ 50یا متر 120کمتر از 
برحسب تقاضاي صاحب مانع/ بنا

 سال18حداقل سن
یا افراد کوچکتر تمام

با نظارت فرد صاحب 
18صالحیت باالتر از 

سال 
 مطالعه و تسلط بر

راهنماي کاربري 
پهباد 

 دارا بودن گواهینامه
از مراجع صالحیت

مورد تائید

 مدیریت از دست دادن سامانه
ارتباط

قابلیت انتخاب سقف پرواز
شامل راهنماي کاربري پهپاد

ي عمومی باشدهشدارها
داشتن دستورالعمل عملیات

و کاربر
پهباد

الزامی است
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نمونه تابلو منطقه پهپاد ممنوع-1شکل


