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   توضيح  ١
گونـه امكانـات منجـر بـه     رشد فناوري مخابرات راديويي و متناسب با آن افزايش تقاضا براي استفاده از اين

آورد كـه آلـودگي   نصب شده در سطح شـهرها شـده و همـواره ايـن نگرانـي را بوجـود مـي       هاي ازدياد آنتن
مردم و همچنين برای سـالمتی  تواند براي سالمتي ها تا چه حد ميكارگيري اين فناوريتشعشعي ناشي از به

 تـوان كـارگيري چـه ابزارهـايي مـي     مضر باشد و با بـه به جهت شغلی در معرض تشعشع هستند، که  افرادی
عالوه براين استفاده از امواج راديـويي تنهـا محـدود بـه مـوارد مخـابراتی       . خطرات ناشي از آن را كاهش داد

در همـين راسـتا    .اسـت و خانگی نيز در حـال گسـترش    )ISM( های صنعتی، علمی، پزشکینبوده و در زمينه
طـرات تشعشـعات   بـراي بررسـي ميـزان خ    علمـی، صـنعتی و تحقيقـاتی   مطالعات هدفمندي توسط موسسات 

بـراي رعايـت حـدود    کـاربردی  راديويي غير يونيزه بر سالمت افراد جامعه صورت گرفتـه اسـت و مـوازينی    
در كشور ما نيز اين ضـوابط توسـط   . ها در باندهاي فركانسي مختلف مشخص شده استتشعشعي فرستنده
  . استالزم االجرا تدوين شده و  ايران سازمان انرژي اتمي

 حـدود پرتـو گيـری     –منظـور صـحه گذاشـتن بـر اسـتاندارد ملـی پرتوهـای غيـر يونسـاز           بـه  ايـن مقـررات  

)Non-Ionization Radiation-Exposure Limits ( سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايـران و   ٨٥٦٧کد مصوب
الزام اجزای مختلف چرخه فناوری راديويي به رعايت موازين استاندارد بـا هـدف تـامين سـالمت تشعشـعی      

  .و الزم االجرا استتدوين شده 

  تصميمنام   ٢
دارنـدگان   توسـط " مقررات قانون حفاظت در برابر اشعه"دستورالعمل اجراي  :عبارت است از تصميمنام اين 

   خدمات ارتباطي و فناوري اطالعات يهارا هايپروانه راديويي و پروانه

  تعاريف  ٣
بين المللـي   همقررات راديويي به تصويب رسيده توسط اتحادي عهآخرين مجمو   المللي راديوييمقررات بين

  ؛)ITU(مخابرات 
 اي اختصاصـي و غيـر حرفـه    قـانون اسـتفاده از بيسـيم هـاي     ٥کميسـيون موضـوع مـاده       فنی کميسيون

  ؛)آماتوري(
 ؛وزارت ارتباطات و فناوري اطالعاتسازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي    سازمان

لی که يها يا وسا دستگاه   ISM ((Industrial, Scientific and Medical)(کاربردهای صنعتی، علمی و پزشکی 
راديويي برای کاربردهای صنعتی، علمی، پزشکی، خانگی و برای توليد و استفاده محلی از انرژی امواج 

  ؛اند موارد مشابه به غير از کاربردهای مخابراتی طراحی شده
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شخص حقيقی يا حقوقی که براساس پروانه راديويي اعطايي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات    برداربهره
  باشد؛ده برداری از تکه باند فرکانسی مشخص شراديويی مجاز به بهره

بـرداري  مجوزي است که سازمان براي يک شخص حقيقي يا حقوقي جهت تاسيس و بهـره    پروانه راديويي
  ؛كنداز يك ايستگاه راديويي صادر مي

مجوزي است که سازمان بـراي يـک شـخص حقيقـي يـا         اطالعات یو فناور یارتباط خدمات ارايه پروانه
  ؛کندعمومي ارتباطي راديويي صادر مي برداري يک شبکةحقوقي جهت تاسيس و بهره

  

و کتـاب جـدول تخصـيص    ذکر شده در ساير مقررات راديويي اند با تعاريف تعريف نشده دستورالعملتعاريف و اصطالحاتي که در اين    ١ توجه
  .طابق هستندفرکانس امواج راديويي جمهوري اسالمي ايران م

  جراتاريخ ا  ٤
  ؛الزم االجرا است ١/٤/١٣٨٩ خياز تار مقرراتاين   ١-٤  

  الزامات   ٥
تعــداد افــزون  روز ازديــادمختلــف ناشــی از  در محيطهــایســطح تــوان تشعشــعی راديــويي  بــاال رفــتن  ١-٥  

  ؛در باندهای فرکانسی مختلفآنها افزايش توان تشعشعی  ياهای راديويي فعال  فرستنده
بـر  در اسـتانداردهای ايمنـی تشعشـعی    حـدود مشـخص شـده    از فراتـر  اثرات مضر تشعشعات راديويي   ٢-٥  

  ؛انسانسالمت 
حدود پرتو  –تدوين شده مانند استاندارد ملی پرتوهای غير يونساز ايمنی تشعشعی وجود استاندارد ملي   ٣-٥  

ســازمان اســتاندارد و تحقيقــات  ٨٥٦٧کــد مصــوب ) Non-Ionization Radiation-Exposure Limits(گيــری 
 ؛صنعتي ايران

ــود  ٤-٥   ــايكروويو     " وجــ ــاي راديــــويي و مــ ــار بــــا پرتوهــ ــماره شناســــه  " ضــــوابط كــ  بــــه شــ

 INRA-RP-RE-٠-٠٠/١٨-١٠٠-Ord.آن  رعايـت و لـزوم   ايران اتمي انرژي سازمان توسط شده تدوين ،١٣٨٧
  برداران؛توسط تمام بهره

و موجـود  ايمنـی تشعشـعی   فرايند مناسب براي سوق دادن كاربران به رعايت اسـتاندارد  يک لزوم ايجاد   ٥-٥  
  ؛سازمان انرژی اتمی ايراناز  الزمپروانه اشتغال به كار با پرتوهاي راديويي و مايكروويو اخذ 

بـه  هـای مختلـف   های راديويي مسـتقل در محـيط  اثر تجمعی تشعشعات راديويي فرستنده نظارت برلزوم   ٦-٥  
  ؛آلودگي تشعشعيرخداد گيری از پيشمنظور 
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  حفاظت در برابر اشعه در ارتباطات راديويي  مقررات  ٦
سازمان بايد دارنده پروانه را ملـزم   ،ذکر شده است ١که در جدول  راديويي پروانه نوعصدور هر پس از    ١-٦ 

 ٨٥٦٧بـا كـد مصـوب    " گيـري حدود پرتـو  -پرتوهاي غير يونساز"به رعايت استاندارد ملي ايران با عنوان 
 سـازمان  تاييديـه  دريافـت به  اقدامجهت  هماهشش  مهلت يکو  نمودهو تحقيقات صنعتي ايران  استاندارد

  نمايد؛ تعيين یتشعشع حدود رعايت بر یمبن ايران یاتم یانرژ
ذکـر شـده اسـت،     ٢در جـدول   کهاطالعات  یفناور و یارتباطارايه خدمات  پروانه نوعصدور هر پس از    ٢-٦  

 حـدود  -يونسـاز  غيـر پرتوهاي " عنوان با ايران ملي استاندارد متنه را با الحاق سازمان بايد دارنده پروان
ملـزم   ،یمقررات پيوست يک صورت بهو تحقيقات صنعتي ايران  استاندارد ٨٥٦٧با كد مصوب " گيريپرتو

 یتشعشـع  حـدود  رعايت بر یمبنصورت مستمر  بهايران  یاتم یبه دريافت تاييديه سازمان انرژ اقدامبه 
  نمايد؛

دارنـدگان  "عبـارت   برداران به دريافت تاييديه از سازمان انرژي اتمـي ايـران  جهت الزام بهرهسازمان بايد   ٣-٦  
انـدازي  قبـل از راه د يـ با ،١٣٦٨ نيفـرورد  قانون حفاظت در برابـر اشـعه مصـوب    ٣بر اساس ماده پروانه 

تـامين ايمنـی   و " پروانه اشتغال به كار با پرتوهـاي راديـويي و مـايكروويو   "شبكه راديويي به منظور اخذ 
هـاي  در پروانـه را ." دنـ بـه عمـل آور   ايـران  الزم را با سازمان انرژي اتمـي  هایهماهنگيتشعشعی مردم 
   .قيد كند ٢و  ١هاي مندرج در جدول

بـه سـازمان    رونوشـتی از درخواسـت مکتـوب خـود    بايد  ٢-٦و  ١-٦به بندهای  عملدارندگان پروانه در   ٤-٦  
  به سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ارسال نمايند؛ جهت اطالع  ،را انرژی اتمی ايران

، سـازمان مراتـب را بـه صـورت مکتـوب بـه       ٤-٦رونوشت موضوع بند به موقع در صورت عدم دريافت   ٥-٦  
اخطار داده و رونوشتی جهت اطالع سـازمان انـرژی اتمـی ايـران      ٢-٦و  ١-٦بندهای  بردار موضوعبهره

بردار به اخطار فوق در مدت زمان يک مـاه، پروانـه مـذکور    در صورت عدم توجه بهره. ارسال خواهد شد
  ارجاع داده خواهد شد؛ جهت لغو دايم به کميسيون فنی 

 پروانـه  اسـت  الزم ٢و  ١موضـوع جـداول   ی يويـ رادهای فرستنده انواع و واردکنندگان توليدكنندگان كليه  ٦-٦  
  نمايند؛ دريافت رانيا اتمي انرژي سازمان از را مايكروويو و راديويي پرتوهاي با كار به اشتغال

  جرايم  ٧
  ١٣٤٥اي مصوب هاي اختصاصي و غير حرفهسيمقانون استفاده از بي ١١و ماده  ١٠، ماده ٥اعمال ماده   ١-٧  
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  استانداردها  ٨
  .مطابقت داشته باشد زير استانداردمحدودة تشعشعات راديويي بايد با   ١-٨  

  

  کاربرد  نام استاندارد
  حدود پرتو گيری –استاندارد ملی پرتوهای غير يونساز 

 )Non-Ionization Radiation-Exposure Limits (٨٥٦٧ کد مصوب  
 سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

تشعشعی تجهيزات مخابرات حدود 
  راديويي
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  هاولجد  ٩
  انواع پروانه راديويي ملزم به رعايت حدود تشعشعی  ١جدول

  )١- ٦بند (

 

  نام پروانه  رديف
  پخش همگانی تصوير  ١
  پخش همگانی صدا  ٢
 ثابت نقطه به نقطه مايکروويو و نقطه به چند نقطه  ٣

و توان تشعشعي  GHz ٢فعال در فركانسهاي باالي 
  .dBw e.i.r.p ٤٥بيشتر از 

متري از آنتن داراي  ٥يي كه در فاصله رادارها  ٤
چگالي توان تشعشعي باالتر از حدود ذكر شده در 

-استاندارد ملي پرتوهاي غير يونساز ٣جدول 
  باشد  ٨٥٦٧كد مصوب " حدود پرتوگيري

  

  ملزم به رعايت حدود  اطالعاتارتباطی و فناوری انواع پروانه ارايه خدمات   ٢جدول
  تشعشعی  

  )٢- ٦بند (

 

  نام پروانه  رديف
  تلفن همراه  ١
  ترانک راديويي  ٢
 سيمحلقه محلی بی  ٣

سيم های ارتباطی انتقال داده بيشبکه  ٤
  WiMaxمبتنی بر فناوری 

  


