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 توضيح 9

ها و ليتارتباطات راديويي در چارچوب مسئوسازمان تنظيم مقررات و 

عات در سطح ملي وظايف محوله از سوي وزارت ارتباطات و فناوري اطال

موظف به تدوين ضوابط، استانداردها و مقررات راديويي کشور و 

اقشار  يارتباط يتامين نيازهابوده و رساني به متقاضيان اطالع

 جزو وظايف اوليه سازمان نيز مختلف نيازمند ارتباطات راديويي

و  يقانون يسترسمتقاضيان نيازمند داز موارد  يدر بسيار. باشدمي

باشند و مي برد کوتاه يااديويي غيرحرفهتباط ره ابزار ارسريع ب

است که تنها به مدت چند ماه  يابه گونهايشان اغلب  يحوزه کار

. باشديو کوتاه م يبه صورت مکالمه کار و عموما  مورد نياز بوده 

نياز اين  يراديويي جوابگو يهاند صدور پروانهيدر حال حاضر فرآ

توان دستي كم يهاسيماستفاده از بي، لذا گروه از متقاضيان نيست

سريع، ارزان قيمت و  يتامين ارتباط صوت يساده با برد کوتاه برا

استفاده از اين . مورد اعتماد همواره مورد نياز اشخاص بوده است

نياز به آموزش خاص يا دريافت پروانه  کم توان هاي دستيبيسيم

، يکار ،يجار يهاعاليتنداشته و به صورت روزمره در ف يراديوي

 مورد تقاضا... و  يا، پروژهي، ساخت و ساز، اماکن تجاريورزش

آن گروه از  يبرا يراهکار مناسب مقرراتاز اين رو اين . باشديم 

راديويي را فراهم  يسريع به يک امکان ارتباط يمتقاضيان دسترس

 نسبتا   ينمودن مراحل ادار يکند که فرصت و دانش الزم جهت طيم

 .دريافت پروانه راديويي را ندارند يطوالن

-رهــــررات بهـــط و مقـاوي ضوابــدارد، حـــن استانـــاي   
  وانــتمــي كـــدست يهامــــسييـــاز ب يبردار

 (Low Power Device) LPD تحقيق  که بر اساس مطالعه، باشد،مي در سطح ملي

ه و استانداردهاي مهم و پژوهش از نتايج تجربي کشورهاي پيشرفت

ها، سيمياز اين ب يبردارجهاني و داخلي، براي کاربرد و بهره

 .تدوين شده است

 عمومی پروانهموضوع  2

و پروانه عمومي عمومی موضوع اين تصميم عبارت است از  پروانه

 يفرکانس باند تکه از برداريبهرهضوابط فني 

در سرويس  توانکم يستد يهاسيميتوسط بمگاهرتز  15/433 – 5/433 

  .(LPD433) متحرک خشکي

 تعاريف 4
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 ايحرفه غير و اختصاصي هايسيمقانون استفاده از بي  :قانون

 آن؛ اجرايي نامهآيين و (آماتوري)

وزارت  ,سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي :سازمان

 ؛ارتباطات و فناوري اطالعات

 ؛تباطاتکميسيون تنظيم مقررات ار :کميسيون

-يک سرويس متحرک بين ايستگاه (:Land Mobile Service)سرويس متحرک خشکي 

های پايه ثابت و ايستگاههای متحرک خشکی، يا بين ايستگاههای 

 متحرک خشکی؛

از يک تکه  يبردارمجوزي است كه بر اساس آن بهره :عمومي پروانه

متن مجوز و مقررات ذکر شده در  يبا رعايت ضوابط فن يباند فرکانس

 يبرداراخذ پروانه تاسيس و بهرهبرای  مراجعه به سازماننيازمند 

 ؛باشدنمي ياختصاص

به صورت مشترک و با حقوق  ،يعموم پروانه مشمولان بردارهرهب

 عدم شرط به يعموم پروانهموضوع  ياز تکه باند فرکانس يمساو

 ؛کننديم استفاده حفاظت درخواست

 15/433 –5/433 يفرکانس باند تکه از كه يقيحق شخص :برداربهره

 و يفن ضوابطبا رعايت توان کم يدست يهاسيميتوسط بمگاهرتز 

 كند؛استفاده ميپروانه عمومي  اين درمندرج  مقررات

 يهاشبکهاز  يبردارپروانه تاسيس و بهره :يراديويي اختصاص پروانه

 ياهو غيرحرف ياختصاص يهاسيمراديويي که براساس قانون بي

 برداربهره يرابمربوطه  ينمودن فرآيند ادار يپس از ط( يآماتور)

 ؛شوديم صادر

منظور دريافت مستقيم توسط ارسال سيگنال بههرنوع : پخش همگاني

تواند شامل پخش صدا، تصوير يا هرنوع پخش ديگري عموم مردم که مي

 ؛باشد

ي ارتباط صرفا  جهت برقراربسيم دستي (: LPD433)توان کم يدست سيميب

 ؛مطابق با اين پروانه عمومي و مقررات و ضوابط فني آنصوتي 

 يها سرويس عملکرد که است يتداخل:  (Harmful Interference) مضر تداخل

 يا اندازد خطر به را يايمن يها سرويس ديگر يا راديويي يناوبر

 سرويس يک مکرر قطع يا مزاحمتايجاد  کيفيت، يجد کاهش باعث

 ؛کند يم کار راديويي مقررات طبق که شود راديويي طارتبا

, بالياي طبيعيي از قبيل جد يکه به علت خطر يتيوضع :ت اضطراريوضع

در آن جان انسانها در معرض ، غيرهو  انفجار, سوزي، غرق شدنآتش

 .باشد ياز به کمک فوريو نخطر باشد 

 

اند مطابق با نشده تعاريف و اصطالحاتي که در اين دستورالعمل تعريف: توجه

تعاريف ذکر شده در ساير مقررات راديويي و کتاب جدول تخصيص فرکانس امواج 

 .باشدراديويي جمهوري اسالمي ايران مي
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 اجرا تاريخ 3

 .استاالجرا  الزم 11/12/1394تاريخ  تصويب ازاين تصميم پس از 

 الزامات 5
و قيمت  ارزان وعمتن يراديوي يهادستگاه و تجهيزات انواع وجود 5-1 

تائيد نمونه  واداره کل استاندارد مورد تائيد  كهاستاندارد 

 تکه باند دراستفاده جهت انتقال صوت  يبرا سازمان

  ؛دنباش مگاهرتز 15/433 – 5/433يفرکانس

با سرويس  تداخلي اثرات از بسياري رساندن حداقل به امکان 5-2 

مديريت صحيح  و اسبمن کانالي آرايه بکارگيري باراديوترانک، 

 ؛طيف فرکانس توسط رگوالتور

از مزاياي استفاده  بردارانبهرهبرخورداري بيشترين تعداد  لزوم 5-3 

 مگاهرتز؛ 15/433 – 5/433يفرکانس باند تکهاز 

 وپروانه  اين موضوع يهادستگاه از استفاده يبرا فراوان يتقاضا 5-4 

 ؛يفن ضوابط يازسخالصه و راديويي مقررات يسازساده لزوم

هاي فرکانس امواج راديويي در جدول تخصيص  5.276وجود پانويس 5-5 

 435 – 431جمهوري اسالمي ايران برای اختصاص تکه باند فرکانسي 

 .مگاهرتز به سرويس متحرک اوليه

 عمومي مقررات 6
 باند تکه ،پروانه عموميشرايط مندرج در اين  يدر نظرگير با 6-1 

 كليه براي مشترك صورت به زمگاهرت 15/433 – 5/433فركانسي 

 و ودشيم داده تخصيص كشور سراسر در مساوي حقوق با بردارانبهره

 نحوه خصوص برداران، درهرگونه اختالف ميان بهره بروز صورت در

تصميم نهايي به عهده  ،آن به مربوط مسائل و طيف از استفاده

 باشد؛سازمان مي

 يدارااز تجهيزات  استفاده يبرا يعموم انهپرو اين اعتبار مدت 6-2 

موضوع  يفرکانس باند تکه در 9و 8، 7 يهابخش در شده ذکر شرايط

 قابل و سالپنج برداران كليه بهره برايپروانه عمومي اين 

 ؛باشدميتوسط سازمان  دفعات به تمديد

 تجهيزات داخلي مدارهاي و فني مشخصات در تغيير گونه هر 6-3 

 خارج کار فرکانس محدوده افزايش توان، افزايش باعث هك راديويي

 است؛ ممنوع ،شود تصميم اين مقررات از

تهيه هرگونه تجهيزات الزم جهت برقراري بردار بايد قبل از بهره 6-4 

، با مراجعه به پايگاه ارتباطات راديويي موضوع اين پروانه

استاندارد  از مورد تاييد بودن( www.cra.ir)سازمان  ياطالع رسان

از عدم  يوليت و عواقب ناشئمس. تجهيزات اطمينان حاصل کند

-بر عهده بهره هاضوابط و استاندارد ،با مقرراتتجهيزات تطابق 

  باشد؛يبردار م

 يدارا يهاتوان حق درخواست حفاظت از فرستندهکم يدست يهاسيميب 6-5 

ته و نداشرا  يراديويي اختصاص يبردارپروانه تاسيس و بهره

پروانه تاسيس و  يدارا يهاگيرنده يبر رو ينبايد تداخل مضر

در . ايجاد نمايند يراديويي اختصاصهاي از شبکه يبرداربهره

توان بايد بالفاصله خاموش شده يا کم يدست يهاسيميب يچنين موارد

 استفاده نمايند؛ ياز کانال راديويي ديگر
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تماس از طريق  يقبل از برقرار توانکم يدست يهاسيميکاربران ب 6-6 

يک کانال راديويي، بايد از اشغال نبودن آن کانال راديويي با 

 گوش دادن به کانال يا به صورت خودکار اطمينان حاصل نمايند؛

تماس بايد خود  يتوان پس از برقرارکم يدست يهاسيميکاربران ب 6-7 

" تمام"لمه نموده و قبل از پايان مکالمه ک يرا بالفاصله معرف

 يکاربران بايد از اشغال نمودن کانال برا. را ادا نمايند

 يديگر يپرهيز نموده و از ابزار ارتباط يمکالمات غير ضرور

 مانند تلفن ثابت يا تلفن همراه استفاده نمايند؛

توان مستلزم رعايت قوانين و کم يدست يهاسيمياستفاده از ب 6-8 

 ساير رعايتايران است، همچنين  ياسالم يجمهور مقررات کشور

 توسط باشديم پروانه اين موضوع با مرتبط ينوع به که يمقررات

 .است يالزام برداربهره

 

 حق استفاده از فرکانس 7
 ,گـذاري طيـف امـواج راديـويينامه قيمـتآئين 15بر اساس ماده 

کميســيون تنظــيم مقــررات  22/12/1389مــور   117ه شــماره مصــوب

های از پروانه يکييي که مشمول وهاي راديام دستگاهتم ,ارتباطات

شوند از پرداخت حق استفاده از فرکـانس معتبر می ييويعمومی راد

 .باشندمعاف می

 و فروش واردات مقررات 8
موضوع  يتجهيزات راديويخريد و فروش يا توليد و فروش  ،ورود 8-1 

ريد و خ پروانه ورود، يدارا يهااين پروانه محدود به شرکت

مندرج در پايگاه اطالع  يتوليد و فروش تجهيزات راديوي/فروش

 ؛باشديم( www.cra.ir)سازمان  يرسان

قبل از اقدام به ورود تجهيزات موضوع اين وارد کننده بايد  8-2 

از ( www.cra.ir) سازمان يرسانبا مراجعه به پايگاه اطالعتصميم، 

 ؛ينان حاصل کندمورد تاييد بودن استاندارد تجهيزات اطم

فروشندگان موظف به تحويل کتابچه راهنمای حاوی دستورالعمل  8-3 

های دستی کم توان موضوع اين سيمشفاف استفاده صحيح از بی

 باشند؛پروانه و مقررات مرتبط، به دو زبان فارسی و انگليسی می

برای  صادره سازمان د نمونهييدر صورت عدم وجود گواهی تا  8-4 

ی که وارد کننده قصد ورود آن را دارد،  وارد کننده انمونه

د نمونه اقدام ييد مطابق مقررات بدوا  نسبت به اخذ گواهی تايبا

 .دينما

  فني مقررات 1
 يتکه باند فرکانسدر ی راديويکانال  35به موجب اين پروانه  9-1 

طبق )کيلوهرتز  5/12 يتز با فاصله کانالمگاهر 15/433 – 5/433

توان دستي کم يهاسيميب يارتباط فقط صوت يبرا( 1اره جدول شم

 ؛شوديماختصاص داده 

 نوع دستي با بهره فقط ازموضوع اين پروانه  يراديوي يهادستگاه 9-2 

-مانند بيبکارگيري هرگونه تجهيزات ديگر . دنباشمي dBi 0 آنتن
اين پروانه عمومي تحت عنوان ، و تکرارکننده هاي خودروييسيم

 ؛باشدوع ميممن
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 برابربايد براي فركانس مركزي  فرستنده فركانس تغيير مجاز حد 9-3 

 ؛باشد ppm 5/3 با

 وات يا  ميلي 511از  بيشتر نبايدخروجي فرستنده توان  حداكثر 9-4 
dBm27 کننده متصل يا تقويت فرستندههرنوع استفاده از و  باشد

 توليدوات يميل 511از  بزرگتر يتوان خروجکه بتواند به دستگاه 

 ؛باشدممنوع مي ،کند

 يتک فرکانس( Simplex Operation)به صورت يک طرفه  ينوع ارتباط صوت 9-5 

 باشد؛يم

توان بايد به صورت سرخود و داراي بهره دستي کم يهاسيميآنتن ب 9-6 

 ممنوع است؛ يمجزا يا جهت يهاصفر بوده و استفاده از آنتن

توان نبايد از طريق صفحه دستي کم يهاسيميب فرکانس کارمقدار  9-7 

وارد هايي غير از مفرکانستغيير به  قابل يکليد يا ابزار جانب

 ؛اشدب 1مندرج در جدول شماره 

 يهاتوان در صورت مجهز بودن به گيرنده برنامهدستي کم يهاسيميب 9-8 

پخش شده در  يهاتنها مجاز به دريافت سيگنال يپخش راديوي

مگاهرتز  5/87-118دو بازه به شرح  يپخش همگان يفرکانس يدهابان

 باشند؛يم AMکيلوهرتز براي  5/526- 5/1616و  FMبراي 

 يها و يا شارژرهامانند ميکروفن ياستفاده از ساير لوازم جانب 9-9 

DC قيد شده  يو فرکانس يدر مشخصات فن يکه تغيير يتنها در صورت

 باشد؛يمجاز م ,در اين ضابطه ندهند

توان با يکديگر، مجهز دستي کم يهاسيميبه منظور کاهش تداخالت ب 9-11

 DCSو  CTCSSمانند سيستم  يبودن آنها به يک سيستم تماس انتخاب

 است؛ يضرور

اضطرار در نظر گرفته  وضعيتجهت فقط  35و  16هاي شماره کانال  9-11

شرايط غير ها در شده است و در صورت استفاده از اين کانال

بردار متخلف محسوب شده و براساس شرايط مندرج در بهره, اضطرار

 ؛خواهد شدبند جرائم با وي برخورد قانوني 

با نوع پخش  FSK  مدوالسيونداراي  صرفا  توان هاي دستي کمسيمبي  9-12

F2E  يا مدوالسيون وFM  با نوع پخشF3E  با حداکثر پخش زائدو nW 
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هاي مجاز براي تمام انواع پخش( Necessary Bandwidth)پهناي باند الزم  9-13

 ؛باشدکيلوهرتز مي 5/8ذکر شده در اين مقررات 

پوشانه  از هاي راديويي موضوع اين پروانه بايدفرستنده دستگاه 9-14

 ؛نمايند تبعيت 1مشخص شده در شکل شماره ( Emission Mask)پخش 

هاي راديويي موضوع اين پروانه بايد از دستگاه فيلتر گيرنده 9-15

 ؛تبعيت نمايند 1مشخص شده در شکل شماره فيلتر 

بدون استفاده از  ،برخورداری از قابليت تنظيم خودکار توان 9-16

 .باشددر چارچوب اين مقررات مجاز میکانال راديويی اضافی، 
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موضوع اين تصميم  استفاده مورد يراديوي يهادستگاه يفن مشخصات 11-1

 باشد؛ذکر شده در اين تصميم  يفن يبا معيارها مطابق ايدب

 يهادستگاه راديويي مشخصات در تغيير نوع هر اعمال صورت در 11-2

 قبيل از دليل هر به ،مورد استفاده موضوع اين تصميم يراديوي

مورد يک آزمايشگاه  در هادستگاهمجدد  آزمايش تعميرات، انجام
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 يفن ضوابط و استانداردها با تطابق يبررس يبرا ،تاييد سازمان

 ؛است ياجبار

مورد استفاده  راديويي يهادستگاه کشور، داخل در استفاده يبرا 11-3

و  اداره کل استاندارد از يديهئتا يدارا بايد برداربهرهتوسط 

 د؛نباش تائيد نمونه سازمان

برای تمايز عملياتی  -و موثر نمايشیالزم است که تمهيدات الزم  11-4

دستی کم های سيمبر روی بی 35و  16های اضطرار شماره کانال

 بينی شده باشد؛، پيشتوان

به های دستی کم توان موضوع اين تصميم بايد سيمشکل ظاهری بی 11-5

قابل های نظامی و انتظامی سيمبا بيای باشد که به راحتی گونه

 .باشدتمايز 
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ارتباط با استفاده از ايستگاه پايه ثابت يا خودرويي  يبرقرار 11-1

ثابت يا متحرک اعم از دستی يا  کننده راديوييتکرارهر گونه يا 

 ؛خودرويی

 هر گونه سيگنال؛ يپخش همگان 11-2

 ثانيه در هر بار تماس؛ 181ممتد بيش از  يارتباط صوت يبرقرار 11-3

 ها و اسکرمبلرها؛کنندهز رمزاستفاده ا 11-4

 مجزا؛ يهاقابليت اتصال به آنتندارا بودن  11-5

يا شبکه تلفن همراه يا شبکه  PSTNاتصال به شبکه تلفن ثابت  11-6

 ؛يا هرشبکه راديويي و غير راديويي ديگر اينترنت

 ؛به منظور کنترل از راه دوراستفاده  11-7

کانسي که در اين پروانه عمومي يا استفاده از تکه باندهاي فر 11-8

 ؛ساير مقررات مجاز اعالم نشده است

 ؛در شرايط غير اضطرار 35و  16هاي شماره استفاده از کانال 11-9

 تغيير کانال راديويی در حين ارتباط؛ 11-11

 ؛استفاده همزمان بيش از يک کانال راديويی در هر ارتباط 11-11

 .های ارتباطی به هر شيوهنالمسدود کردن ارتباط کا 11-12

 جرائم 92
تصميم حاضر، متخلف متناسب با نوع  يدر صورت تخلف از بندها 12-1

 :تخلف مشمول

-قانون استفاده از بي 11و ماده  11، ماده 5اعمال ماده  (الف 

 اي حرفههاي اختصاصي و غيرسيم

 خواهد شد؛ 1345 سال  مصوب  

و  1371المي مصوب سالهاي قانون مجازات اس 687اعمال ماده  ( ب

 خواهد شد؛ 1375

برداران به هيچ عنوان بدون قرار گرفتن در شرايط بهره ( ت

را  35و  16ی هاوضعيت اضطرار حق استفاده از کانال

بردار متخلف محسوب شده و صورت بهرهدر غير اين ،ندارند

خواهد قانوني بر اساس شرائط مندرج فوق با وي برخورد 

 .شد
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 توانهاي دستي کمسيمبي
 

شماره 

 کانال

فرکانس 

 (مگاهرتز)
 کاربري

 عمومي 1625/433 1

 عمومي 175/433 2

 عمومي 1875/433 3

 عمومي 111/433 4

 عمومي 1125/433 5

 عمومي 125/433 6

 عمومي 1375/433 7

 عمومي 151/433 8

 موميع 1625/433 9

 عمومي 175/433 11

 عمومي 1875/433 11

 عمومي 211/433 12

 عمومي 2125/433 13

 عمومي 225/433 14

 عمومي 2375/433 15

16 251/433 
وضعيت 

 اضطرار

 عمومي 2625/433 17

 عمومي 275/433 18

 عمومي 2875/433 19

 عمومي 311/433 21

 عمومي 3125/433 21

 عمومي 25/433 22

 عمومي 3375/433 23

 عمومي 351/433 24

 عمومي 3625/433 25

 عمومي 375/433 26

 عمومي 3875/433 27

 عمومي 411/433 28

 عمومي 4125/433 29

 عمومي 425/433 31

 عمومي 4375/433 31

 عمومي 451/433 32

 عمومي 4625/433 33

 عمومي 4751/433 34

35 4875/433 
وضعيت 

 اضطرار
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 تواندستي کم سيمبي  هايدستگاهگيرنده فيلتر 
 

 
 


