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١صفحة 
 

    )Call Sign(هاي راديويي  ارتباط به ايستگاهدستورالعمل نحوه تخصيص شناسه  

 

   
  صفحه  فهرست

  2  كليات  1بخش 
  2  نام دستورالعمل  1
  4  تاريخ اجرايي شدن  3
  4  داليل  4
  

  Call Sign(  5(جدول تخصيص شناسه ارتباط   2بخش 
  5  مقررات تخصيص شناسه ارتباط  5
  6  ييك ايستگاه متحرك در سرويس  متحرك خشك براي) Call Sign(شناسه ارتباط   6
  8  بت يا براي يك ايستگاه ساحليبراي يك ايستگاه خشكي، براي يك ايستگاه ثا) Call Sign(شناسه ارتباط   7
  7  براي يك ايستگاه شناور) Call Sign(  شناسه ارتباط  8
  9  براي يك ايستگاه هوايي) Call Sign(  شناسه ارتباط  9

  8  براي يك ايستگاه نجات) Call Sign(  شناسه ارتباط  10
  8  براي يك ايستگاه فضايي) Call Sign(  شناسه ارتباط  11
  10  باط براي يك ايستگاه پخش همگاني شناسه ارت  12
  9   شناسه ارتباط براي يك ايستگاه راديوبيكن نشان دهنده موقعيت اضطراري  13
  9  براي يك ايستگاه آماتوري) Call Sign( شناسه ارتباط   14

  11  برداريكد دو حرفي استان محل بهره  1جدول 
  12  بردار سازمان بهره–كد حرفي سوم   2جدول 
  13  برداركد دوحرفي استان محل بهره  3جدول 
  14  كد عددي يك رقمي منطقه جغرافيايي ايستگاه آماتوري  4جدول 
  15  ريكد حرفي استان محل ايستگاه آماتو  5جدول 
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  كليات  1بخش 

  دستورالعملنام   1
  هاي راديوييبه ايستگاه) Call Sign(دستورالعمل نحوه تخصيص شناسه ارتباط :  عبارت است ازدستورالعملنام اين 

  تعاريف  2
 آخرين مجموعة مقررات راديويي به تصويب رسيده توسـط اتحاديـة بـين المللـي مخـابرات              المللي راديويي مقررات بين 

  )ITU(جهاني 
 مجلـس سـنا و   25/11/1345قـانون مـصوب   ) آمـاتوري (اي سيمهاي اختـصاصي و غيرحرفـه    قانون استفاده از بي   

  6435مجلس شوراي ملي، چاپ شده در روزنامه رسمي 
  وزارت ارتباطات و فناوري اطالعاتسازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي سازمان 

هـاي متحـرك خـشكي، يـا بـين          هـاي پايـه ثابـت و ايـستگاه        يـستگاه  يك سرويس متحرك بين ا     ك خشكي سرويس متحر 
  .هاي متحرك خشكيايستگاه

هاي هاي هوايي، يا بين ايستگاه    هاي هوانوردي و ايستگاه   يك سرويس متحرك بين ايستگاه     سرويس متحرك هوانوردي  
هاي راديو بيكن نشان دهنـده      ستگاههمچنين ممكن است اي   . هاي شناور نجات را نيز شامل شود      هوايي، كه ممكن است ايستگاه    
  .هايي كه براي اضطرار و ايمني تعيين گرديده است در اين سرويس فعاليت كنندموقعيت اضطراري با فركانس
هاي شناور،  هاي شناور، يا بين ايستگاه    هاي ساحلي و ايستگاه   يك سرويس متحرك بين ايستگاه     سرويس متحرك دريايي  

هاي راديـو بـيكن نـشان دهنـده موقعيـت       شناور نجات و همچنين ايستگاه    يهاايستگاه. ي داخل شناور  هاي ارتباط يا بين ايستگاه  
  .اضطراري نيز ممكن است در اين سرويس قرار گيرند

  يك سرويس ارتباط راديويي بين نقاط ثابت مشخص سرويس ثابت
ي در موقعيتهاي مفروض، هنگـامي كـه        اراديويي بين ايستگاههاي زميني ماهواره    يك سرويس    ايسرويس ثابت ماهواره  

-موقعيتهاي مذكور ممكن است يك نقطه ثابت مشخص يا هر نقطه ثابتي داخل محـدوده           . از يك يا چند ماهواره استفاده شود      

در بعضي موارد اين سرويس شامل لينكهاي ماهواره به ماهواره مي شود كه ممكن است در سـرويس بـين                    . هاي مشخص باشد  
اي ممكـن اسـت شـامل لينكهـاي تغذيـه سـاير سرويـسهاي ارتبـاط                 همچنين سرويس ثابت مـاهواره    . به كار رود  اي نيز   ماهواره

  .راديويي فضايي نيز بشود
آموزي، ارتباط متقابل و تحقيقات فني كه توسـط آماتورهـا           يك سرويس ارتباط راديويي به منظور خود       سرويس آماتوري 

  .آيدبه عمل مي
  يك سرويس تعيين راديويي به منظور تعيين موقعيت راديويي ييسرويس تعيين موقعيت راديو
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يك سرويس ارتباط راديويي كه در آن ارسال سيگنال به منظـور دريافـت مـستقيم توسـط عمـوم                     سرويس پخش همگاني  
  .اين سرويس ممكن است شامل پخش صدا، تصوير يا هر نوع پخش ديگري باشد. شودمردم انجام مي

يـك سـرويس ارتبـاط راديـويي كـه در آن ارسـال سـيگنال يـا تكـرار آن از طريـق           اي وارهسرويس پخش همگاني ماه   
 هـر دو مـورد      "دريافت مستقيم "در اين سرويس اصطالح     . ايستگاههاي فضايي جهت دريافت مستقيم توسط عموم مردم باشد        

  .گيرددريافت فردي و دريافت جمعي را در بر مي
  بتيك ايستگاه در سرويس ثا ايستگاه ثابت

يك ايستگاه در سرويس متحرك بـه منظـور اسـتفاده درحـال حركـت يـا در موقـع توقـف در نقـاط غيـر                      ايستگاه متحرك 
  .مشخص

يك سرويس ارتباط راديويي براي مقاصد علمـي و فنـي و غيـره از طريـق                 سرويس فركانس استاندارد و سيگنال زمان       
  لي باال به منظور دريافت عموميپخش فركانسهاي مشخص، سيگنالهاي زمان يا هر دو با دقت خي

  .گيرديك ايستگاه در سرويس متحرك كه درحال حركت مورد استفاده قرار نمي ايستگاه خشكي
  يك ايستگاه در سرويس راديو آماتوري ايستگاه آماتوري
  .د بود كه در ماوراي بخش اصلي اتمسفر زمين بوده، هست يا خواهشييك ايستگاه مستقر بر روي يك  ايستگاه فضايي

  يك ايستگاه خشكي در سرويس متحرك خشكي ايستگاه پايه
يك ايستگاه متحرك در سرويس متحرك خشكي كه بتواند در سطح محدوده جغرافيـايي يـك        ايستگاه متحرك خشكي  

  .صورت متحرك باشدكشور يا قاره به
حـرك كـه هـدف از    يـك ايـستگاه در سـرويس مت   ) EPIRB(ايستگاه راديوبيكن نشان دهنده موقعيـت اضـطراري         

  .پخشهاي آن تسهيل در عمليات جستجو و نجات است
  .يك ايستگاه خشكي در سرويس متحرك هوانوردي ايستگاه هوانوردي

غير از ايستگاه نجات در سرويس متحرك هوانوردي كـه در داخـل يـك هوانـورد                 يك ايستگاه متحرك به    ايستگاه هوايي 
  .قرار دارد

  . در سرويس متحرك دريايييك ايستگاه خشكي ايستگاه ساحلي
صـورت دائـم در لنگرگـاه       يك ايستگاه متحرك در سرويس متحرك دريايي مستقر روي عرشه شناور كه به             ايستگاه شناور 

  .غير از ايستگاه نجات استاين ايستگاه به. مستقر نباشد
ور نجـات كـه در هـر قـايق          يك ايستگاه متحرك در سرويس متحرك دريايي يا هوانوردي، منحصرا به منظـ            ايستگاه نجات   

 .نجات، شناور نجات يا هر وسيله نجات ديگري قرار گرفته باشد

  )Maritime Mobile Service Identification(شناسه سرويس متحرك دريايي  MMSIكد 
  .شودمياعالم جنگ  قانون اساسي 110براساس اصل اي از زمان كه برههحالت جنگي 
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اند مطابق با تعاريف ذكر شده در ساير مقررات راديـويي  و كتـاب جـدول تخـصيص      تعريف نشدهدستورالعملدر اين  تعاريف و اصطالحاتي كه     توجه
  .باشدفركانس امواج راديويي جمهوري اسالمي ايران مي

  جراتاريخ ا  3
   پس از ابالغ رسمي الزم االجرا استدستورالعملاين 

  داليل  4
هنگام برقراري ارتباطات راديويي با به كار گيري حداقل يكـي از روشـهاي شناسـايي    لزوم قابليت شناسايي يك ارتباط به       4-1  

   ارتباطمتداول از جمله به كارگيري شناسه
سـرويس آمـاتوري، سـرويس پخـش        در  بـه هنگـام برقـراري ارتبـاط راديـويي           به كار بردن شناسه ارتباط      بين المللي   الزام    4-2  

 مگاهرتز، سرويس متحرك و سرويس فركـانس اسـتاندارد و سـيگنال             28ر از   همگاني، سرويس ثابت در فركانسهاي كمت     
  : موارد زيربه جززمان 

  ايستگاههاي نجات هنگام ارسال خودكار سيگنال اضطرار؛ و) الف  
اي در بانـدهاي فركانـسي      به جز راديو بيكنهـاي مـاهواره      ) EPIRB(راديوبيكنهاي تعيين موقعيت اضطراري     ) ب  

MHz 406,1 – 406ــ ــه  MHz 1446,5 – 1445,5ا  ي ــا در موارديك ــتفاده از روش   EPIRB ي ــا اس ــاس ب تم
  ؛كنندكار مي) DSC(انتخابي ديجيتال 

 هنگـام ثبـت بـين المللـي         المللـي  مقررات راديـويي بـين     19ي  تعيين شده شناسه ارتباط در ماده     قالب  الزام پيروي دولتها از       4-3  
  ؛ITUايستگاهها توسط 

مقـررات   42مطـابق ضـميمه شـماره    ايـران  سـالمي  امهـوري   بـراي ج  9D و EP ،  EQ،  9B، 9Cي كدهاي سراختصاص   4-4  
  ؛)ITU Radio Regulations No.42(الملل  بينراديويي

  ؛راديويي در سراسر كشورارتباط  شناسه جهت تخصيص خصشمو ساختار يافته ملي لزوم تدوين يك روش   4-5  
امـور نظـارت    در  دولـت متبوعـه و نـوع سـرويس راديـويي             ،راديـويي ارتبـاط   سـيگنال    كنندهشناسايي منبع توليد    سهولت    4-6  

 ؛ ارتباط با استفاده از شناسهراديويي

  ارتباط؛بهينه سازي استفاده از حروف و ارقام جهت توليد شناسه  4-7  
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  )Call Sign(جدول تخصيص شناسه ارتباط   2 بخش

   تخصيص شناسه ارتباطمقررات  5
-تباط به يك ايستگاه فرستنده مطابق با اين مقررات به هنگام صدور مجوز تاسيس ايستگاه راديويي تخصيص مي                 شناسه ار   5-1  

  يابد؛
 به خودي خود غيرقابل تغيير اسـت و در صـورت تمديـد              ، ارتباط تخصيص يافته به يك ايستگاه داراي مجوز معتبر         شناسه  5-2  

  يابد؛مجوز مربوطه نيز تغيير نمي
يابد كـه يكـي از ويژگيهـاي اسـتفاده       ارتباط يك ايستگاه به هنگام تغيير مجوز راديويي مربوطه تغيير مي            شناسه درصورتي  5-3  

  شده در ساختار توليد شناسه مربوطه نيز تغيير كند؛
  :اگر در يك ايستگاه فرستنده از چندين كانال ارتباط راديويي استفاده شود  5-4  

ارتباط به ايستگاه در سرويس مربوطه اختصاص        راديويي باشد يك شناسه      و آن ايستگاه در يك سرويس       )الف      
  يابد؛مي

و آن ايستگاه در بيش از يك سـرويس راديـويي داراي كانالهـاي راديـويي متعـدد بـا فركـانس مركـزي                          )ب      
 يـك شناسـه بـه ايـستگاه در هـر سـرويس راديـويي            يا برابر در برخـي كانالهـاي راديـويي باشـد،          متفاوت  
  يابد؛اص مياختص

  

  : ارتباطدر صورت امكان فني اعمال، نحوه تخصيص شناسه  5-5  
   باشد؛6 مطابق با بند ايستگاه متحرك در سرويس متحرك خشكيبراي يك   )الف    
  باشد؛7مطابق با بند يا يك ايستگاه ساحلي براي يك ايستگاه ثابت  ، خشكيايستگاهيك براي   )ب    

   باشد؛8طابق با بند براي يك ايستگاه شناور م  )پ    
   باشد؛9ي مطابق با بند هواي ايستگاهيك براي   )ت    
  باشد؛10 نجات مطابق با بند ايستگاهيك براي   )ث    

   باشد؛11 مطابق با بند ايستگاه فضايييك براي   )چ    
  باشد؛12براي يك ايستگاه پخش همگاني مطابق با بند   )ج    

  باشد؛13مطابق با بند هنده موقعيت اضطراري راديوبيكن نشان دايستگاه يك براي   )ح    

   باشد؛14مطابق با بند  آماتوري ايستگاهيك براي   )خ    
ــي         5-6 ــوع مـ ــده ممنـ ــراه كننـ ــايي گمـ ــت شناسـ ــه عالمـ ــا هرگونـ ــاز يـ ــاط غيرمجـ ــه ارتبـ ــتفاده از شناسـ ــداسـ   . باشـ

  :جريمه 
  باطل نمودن مجوز راديويي يا    )الف    
  )آماتوري(اي ده از بي سيمهاي اختصاصي و غير حرفه قانون استفا11اعمال ماده   )ب    
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 فقـط در  انتظـامي يـا   كـاربر نظـامي  يك روش اختصاص شناسه ارتباط و شناسه ارتباط تخصيص يافته توسط سازمان براي           5-7  
نيـاز  بـه  تخصيص يافته را با توجـه    ارتباطشناسهتواند  مي  و انتظامي  نظامي و در حالت جنگ كاربر    معتبر بوده   حالت صلح   

 انتظامي بايد اطالعات كـافي در اختيـار سـازمان قـرار دهـد تـا خللـي در        و در چنين مواقعي، كاربر نظامي . دهدغييرتخود  
  .نظارت راديويي كشور رخ ندهد

متحرك  ايستگاه متحرك در سرويس يك  براي) Call Sign( شناسه ارتباط  6
 خشكي

زير رقمي به طول هشت و ساختار -يك تركيب حرفيس متحرك خشكي شناسه ارتباط يك ايستگاه متحرك در سروي  6-1  
  :است

  9)دوحرف اول)(حرف سوم)(يك عدد چهاررقمي (

پرانتزها  (يابد اختصاص مي4-6 و 3-6، 2-6 دوحرف اول، حرف سوم و عدد چهار رقمي مطابق با بندهاي كه در آن    
  .)باشندجزو شناسه ارتباط نمي

  

  :شودبا توجه به موارد زير تعيين مي) 9بعد از عدد  (1-6ند در ب اول يدوحرفكد   6-2  
 يكي از انتخابهاي ذكر شده در جدول       ، اول يدوحرفكد   بهربرداري در يك استان صورت پذيرد،        صورتيكهدر    )الف    

   ياباشد، مي1
هاي دوحرفـي   كـد يكـي از     اول   يدو حرفـ  كـد   برداري در بيش از يك استان صورت پـذيرد          در صورتيكه بهره    )ب    

DO ،DP، DQ ،DR يا DS  ياباشد،ميبه تشخيص سازمان   
بـرداري آن بـراي   برداري بوده و محل بهرهدر صورتيكه ايستگاه مورد نظر بدون شناسه ارتباط داراي پروانه بهره         )پ    

  .باشد ميDV يا DT ،DUهاي دو حرفي كد اول يكي از يدو حرفكد سازمان نامشخص است، 
  .باشد در رزرو سازمان ميDW و DX ،DY ،DZو حرفي دكدهاي   )ت    
   :شودبا توجه به موارد زير تعيين مي حرف سومكد   6-3  
  .دشبامي 2جدول با مطابق  ،بهره برداربا توجه به نام سازمان   )الف    

 سـوم   حـرف كـد   باشـد،    نمـي  2سازمانهاي ذكر شـده درجـدول        درمواردي كه بهره بردار متعلق به هيچكدام از         )ب    
  شود، توسط سازمان انتخاب مي}L, M, N, T, U, V, W, X, Y, Z {كدهايازمجموعه 

  

 .باشد مي9999 تا 2000چهار رقم از انگليسي داراي عدد يك :  چهار رقمييعددكد   6-4  
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 يا ايستگاه ثابتبراي يك  ،ايستگاه خشكييك براي ) Call Sign( شناسه ارتباط  7
  براي يك ايستگاه ساحلي

  :ر استي و ساختار زششرقمي به طول  - حرفييك تركيبستگاه خشكي يك ايشناسه ارتباط   7-1  

  )E يا 9)(حرف اولدو )(رقميسه يك عدد (

پرانتزها جزو شناسه ارتباط (يابد  اختصاص مي3-7 و 2-7 رقمي مطابق با بندهاي سه كد اول و يدوحرفكد كه در آن     
  ).باشندنمي

  :شودبا توجه به موارد زير تعيين مي) E يا 9بعد از ( 1-7 بند در اول يدوحرفكد   7-2  
  : شروع شود9اگر شناسه ارتباط با رقم   )الف    

 اول با توجه به استان محل استقرار ايستگاه خشكي، يكي از انتخابهاي ذكر شده در جدول         يدوحرفكد   •
 ، ياباشد  مي1

بـرداري  برداري بوده و محـل بهـره  راي پروانه بهرهدر صورتيكه ايستگاه مورد نظر بدون شناسه ارتباط دا       •
- مي DV يا   DT  ،DUهاي دو حرفي    كد اول يكي از     يدو حرف كد  آن براي سازمان نامشخص است،      

 .باشد
  

 اول با توجه    يدوحرفكد   شروع شود،    Eشناسه ارتباط با حرف      ،   9اگر در صورت اتمام ظرفيت استفاده از رقم           )ب    
 باشد، مي3يستگاه خشكي، يكي از انتخابهاي ذكر شده در جدول به استان محل استقرار ا

  

 .باشد در رزرو سازمان ميDW و DX ،DY ،DZ دو حرفي كدهاي  )پ    
  

  .باشد مي999 تا 250يك عدد انگليسي داراي سه رقم از  :سه رقميكد   7-3  

  شناور ايستگاهيك براي ) Call Sign(  شناسه ارتباط  8
   :پنج و ساختار زير استرقمي به طول - يك تركيب حرفيناور ايستگاه ششناسه ارتباط يك  8-1  

  EP)دو حرف اول)(يك عدد يك رقمي(

پرانتزها جزو شناسه (يابد  اختصاص مي3-8 و 2-8 يك رقمي بعدي مطابق با بندهاي كد اول و يدوحرفكد كه در آن     
  ).باشندارتباط نمي

  .باشد ميZZ تا AA دوحرفي از كديك ) EPتركيب دو حرفي بعد از  (1-8 اول در بند يدوحرفكد   8-2  
  .باشد مي9 تا 2يك عدد انگليسي از : يك رقميكد   8-3  

شماره تماس انتخابي خود براي شناسايي استفاده از به جاي استفاده از شناسه ارتباط تلفن استفاده مي نمايند مي توانند -كشتيهايي كه از راديو   توجه
  نمايند

  ييهوا ايستگاهيك براي ) Call Sign( ه ارتباط شناس  9
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   : و ساختار زير استپنجرقمي به طول -شناسه ارتباط يك ايستگاه هوايي يك تركيب حرفي  9-1  
  9)حرف اول)( آخرسه حرف(

-پرانتزها جزو شناسه ارتباط نمي(يابد  اختصاص مي3-9 و 2-9كه در آن حرف اول و سه حرف بعدي مطابق با بندهاي     

  ).اشندب
  :شودبا توجه به موارد زير تعيين مي) 9بعد از عدد ( 1-9حرف اول در بند كد   9-2  

   جهت يك ايستگاه هوايي نظامي يا انتظامي،Bحرف   )الف    
  . در موارد غير از الفD يا حرف Cحرف   )ب    

 ZZZ تا AAAيك تزكيب سه حرفي از : 1-9 آخر در بند يسه حرفكد   9-3  

  نجات ايستگاهيك براي ) Call Sign(  شناسه ارتباط  10
  : و ساختار زير استششرقمي به طول -هوايي يك تركيب حرفينجات شناسه ارتباط يك ايستگاه   10-1  

  )شناسه ارتباط ايستگاه هوايي مادر)(يك عدد تك رقمي(

پرانتزها جزو . (باشدمي 9 تا 2 تك رقمي بعدي، عددي از كد و 9كه در آن شناسه ايستگاه هوايي مادر طبق روش بند     
  ).باشندشناسه ارتباط نمي

  : و ساختار زير استهفترقمي به طول -شناسه ارتباط يك ايستگاه نجات شناور يك تركيب حرفي  10-2  

  )شناسه ارتباط ايستگاه شناور مادر)(يك عدد دو رقمي(

پرانتزها جزو  (.باشد مي99 تا 00عددي از  رقمي بعدي، دو كد و 8كه در آن شناسه ايستگاه شناور مادر طبق روش بند     
  ).باشندشناسه ارتباط نمي

  فضايي ايستگاهيك براي ) Call Sign(  شناسه ارتباط  11
  : و ساختار زير است چهاررقمي به طول- يك تركيب حرفيفضاييشناسه ارتباط يك ايستگاه   11-1  

 9)حرفيك )( رقميدويك عدد (

پرانتزها جزو (يابد  اختصاص مي3-11 و 2-11 رقمي بعدي مطابق با بندهاي دو عدد  و9كه در آن حرف بعد از عدد     
  ).باشندشناسه ارتباط نمي

  :شودبا توجه به موارد زير تعيين مي 1-11 در بند 9بعد از عدد  يحرفكد   11-2  
  اي، جهت يك ايستگاه فضايي در سرويس پخش همگاني ماهوارهBحرف   )الف    
  اي،ك ايستگاه فضايي در سرويس ثابت ماهواره جهت يCحرف   )ب    
  اي غير از الف و ب فوق جهت يك ايستگاه فضايي در سرويس ماهوارهDحرف   )ج    

  .باشد مي99 تا 20يك عدد انگليسي از :  رقميدويك عدد   11-3  
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  يگانمه پخش ايستگاهيك براي ) Call Sign(  شناسه ارتباط  12
  : و ساختار زير استششرقمي به طول -يك تركيب حرفي) صدا يا تصوير( پخش همگاني شناسه ارتباط يك ايستگاه  12-1  

  9)دو حرف اول)(يك عدد سه رقمي(

پرانتزهـا جـزو شناسـه    (يابـد   اختـصاص مـي  3-12 و  2-12 اول و عدد سه رقمي مطابق بـا بنـدهاي            يدوحرفكد  كه در آن        
  ).باشندارتباط نمي

با توجه به استان محل استقرار ايستگاه همگاني، يكي از انتخابهاي ذكر شده در ) 9بعد از  (1-12 اول در بند يدوحرفكد   12-2  
  .باشد مي1جدول 

  .باشد مي249 تا 200يك عدد انگليسي داراي سه رقم از :  سه رقميكد  12-3  

  ايستگاه راديوبيكن نشان دهنده موقعيت اضطرارييك براي   شناسه ارتباط  13
 برابـر بـا شناسـه ارتبـاط شـناور مـادري اسـت كـه            ،راديوبيكن نشان دهنده موقعيـت اضـطراري      ط يك ايستگاه    شناسه ارتبا   13-1  

  . به آن تعلق داردراديوبيكن نشان دهنده موقعيت اضطراريايستگاه 

  ايستگاه آماتورييك براي ) Call Sign(شناسه ارتباط    14
   : و ساختار زير استششرقمي به طول -شناسه ارتباط يك ايستگاه آماتوري يك تركيب حرفي  14-1  

  EP )عدد يك رقمي)(يك حرف()دو حرف()حرف آخر(

   ،3-14،  2-14مطابق با بندهاي به ترتيب  يدوحرفعدد يك رقمي، بخش يك حرفي و بخش كه در آن     
  ).باشندپرانتزها جزو شناسه ارتباط نمي(يابد اختصاص مي 6-14و  14-4

هاي ارتباط براي اين سرويس از شناسهتا همواره اند لذا مناسب است  شناخته شدهEP دوحرف اولبا ديرباز  ازماتورهاي ايران نظر به اينكه راديوآتوجه  
هاي كشتي با تعداد و فرمت اين براي ايستگاههاي ارتباط شناسهچون تعداد و فرمت ، 8با درنظر گيري بند . استفاده نمايند EPدو حرف اول 

وجود راديويي اين دو نوع سرويس هاي ارتباط شناسههاي راديو آماتوري متفاوت است لذا امكان تداخل بين  براي ايستگاهاطهاي ارتبشناسه
  .ندارد

  

در آن واقع است آماتوري اي كه ايستگاه با توجه به منطقهاين عدد انگليسي  :1-14 يك رقمي انگليسي در بند ي عددكد  14-2  
 .شود انتخاب مي4از جدول 

در آن واقع است از آماتوري ايستگاه با توجه به استاني كه  يك حرف انگليسي است كه :1-14در بند  ييك حرفكد   14-3  
  .شود انتخاب مي5جدول 

  .پيشنهاد متقاضي پروانه راديويي تعيين خواهد شد توجه به اب و 5-14با در نظر گيري بند  :1-14ي در بند دو حرفكد   14-4  
حرف سمت چپ كد دو حرفي باشد، يك كلوپ راديو آماتوري ميپروانه ايستگاه آماتوري متقاضي ر مواردي كه دتنها   14-5  

-باشد و در ساير موارد استفاده از اين حرف در اين محل از شناسه ارتباط مجاز نمي ميXحرف انگليسي  1-14در بند 

  .باشد
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هاي ارتبـاط راديوآمـاتور در مناسـبتهاي         شدن به انتهاي تمام شناسه      منحصرا براي اضافه   1-14كد تك حرفي آخر در بند         14-6  
  :زعبارت است اخاص بوده و 

  ، به مناسبت روز جهاني ارتباطات در روز هفدهم ماه مي هرسال ميالديT   حرف انگليسي  )الف    
  ، به مناسبت عيد نوروزدر روز اول ماه فروردين هر سال شمسي   Nحرف انگليسي   )ب    
  . به مناسبت اعالم شدهر حرف انگليسي تعيين شده توسط سازمان در روز تعيين شدهه  )پ    
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  برداريمحل بهرهاستان  فيحردو كد   1 جدول
  )2-12 و بند 2-7 بند ، 2-6بند (

  
  يدو حرفكد   برداريبهرهاستان محل     يدو حرفكد   برداريرههباستان محل 

  آذربايجان شرقي
  آذربايجان غربي

  اردبيل
  هربوش

  مركزي
  كرمانشاهان

  اصفهان
  فارس
  گيالن
  همدان
  ايالم

  چهار محال و بختياري
  كرمان
  لرستان

  مازندران

BA, BB 
BC, BD 
BE, BF 

BX, BY, BZ 

CM, CN 
BK, BL 
CQ, CR 
CS, CT 
CA, CB 
BM, BN 
BO, BP 
BU, BV 
DK, DL 
BQ, BR 
CC, CD 

  گلستان  
  خراسان رضوي
  خراسان شمالي
  خراسان جنوبي

  كردستان
  وزستانخ

  كهگيوليه و بوير احمد
  سيستان و بلوچستان

  سمنان
  تهران
  قم

  قزوين
  هرمزگان

  يزد
  نجانز

DA, DB 

DE, DF,  DG 
DC, DD 

DH 
BG, BH 
BS, BT 

BW 
DM, DN 
DI, DJ 

CG, CH, CI, CJ, CK, CL 

CO, CP 
CE, CF 

CW, CX, CY, CZ 
CU, CV 
BI, BJ 
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  بردار بهرهسازمان –سوم  يحرفكد   2 جدول
  )3-6د بن(

  
 يحرفكد 

  سوم
  سازمان بهره بردار

A 

B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
O 
P 
Q 
R 
S 

  )  آب (وزارت نيرو
  شركت گاز

  وزارت امور خارجه
  اورژانس

  استانداريها
  شهرداري

  صدا و سيما
  وزارت راه و ترابري

  )برق( وزارت نيرو
  وزارت اطالعات

  شركتهاي متفرقه خصوصي
  شركت مخابرات

  وزارت جهاد كشاورزي
  وزارت  نفت

  دانشگاهها و بيمارستانها
  بانكها
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  بردار استان محل بهرهيحرف دوكد   3 جدول
  ) ب2-7بند (

  
دو كدهاي  برداريرههباستان محل    دو حرفي كدهاي   برداريبهرهاستان محل 

  حرفي
  آذربايجان شرقي
  آذربايجان غربي

  اردبيل
  بوشهر
  مركزي

  كرمانشاهان
  اصفهان
  فارس
  گيالن
  همدان
  ايالم

  چهار محال و بختياري
  كرمان
  لرستان

  مازندران

PA, PB 

PC, PD 

PE, PF 

PY, PZ 

QI, QJ 

PK, PL 

QM, QN 

QO, QP 

QA, QB 

PM, PN 

PO  
PU  

QY 

PQ, PR 

QC, QD 

  گلستان  
  خراسان رضوي
  خراسان شمالي
  خراسان جنوبي

  كردستان
  خوزستان

  كهگيوليه و بوير احمد
  سيستان و بلوچستان

  سمنان
  تهران
  قم

  قزوين
  هرمزگان

  يزد
  نجانز

QS, QT 

QZ 

QU, QV 

QW, QX 

PG, PH 

PS, PT 

PW, PX 

QL 

PP 

QG, QH 

QK  

QE, QF 

PV 

QQ, QR 

PI, PJ 
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   ايستگاه آماتوريمنطقه جغرافيايي  يك رقمييعددكد   4 جدول
  )2-14بند (

  
   تك رقمي كد   ايستگاه آماتوريمنطقه جغرافيايي

  سمنان و زنجان قزوين، استانهاي تهران، قم، 
  استانهاي اصفهان، يزد، كرمان؛ و چهار محال و بختياري 
  استانهاي آذربايجان غربي، آذربايجان شرقي و اردبيل

  استانهاي خراسان شمالي، خراسان رضوي، خراسان جنوبي و سيستان و بلوچستان
  استانهاي خوزستان و لرستان

  استانهاي فارس، هرمزگان و كهگيلويه و بويراحمد
  كرمانشاه و همدان مركزي، استانهاي ايالم، كردستان، 

   گيالن ومازندران، استانهاي گلستان

2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
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  كد حرفي استان محل ايستگاه آماتوري  5 جدول
  )3-14بند (

  
   آماتوريهايستگااستان محل   تخصيص يافتهحرفي كد 

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, 

N, O, P 

Q, R 
S, T, U, V 
W, X, Y, Z 

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L 
M, N, O, P, Q, R, 

S, T, U, V, W, 
X, Y, Z 

A, B, C, D, E, F, G, H 
I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R 

S, T, U, V, W, X, Y, Z 
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M 

N, O, P, Q, R 
S, T, U, V 
W, X, Y, Z 

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R 
S, T, U, V, W, X, Y, Z 

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M 
N, O, P, Q, R, S, T, U 

V, W, X, Y, Z 
A, B, C, D, E 

J, K, L, M 

F, G, H, I 
N, O, P, Q, R 

S, T, U, V, W, X, Y, Z 
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J 

K, L, M, N, O, P, Q 
R, S, T, U, V, W, X, Y, Z 

  تهران
  قزوين

  قم
  سمنان
  زنجان
  اصفهان

  يزد
  كرمان

  چهار محال و بختياري
  آذربايجان غربي
  آذربايجان شرقي

  اردبيل
  خراسان رضوي
  خراسان شمالي
  خراسان جنوبي

  سيستان و بلوچستان
  خوزستان
  لرستان
  فارس

  هرمزگان
  كهگيلويه و بويراحمد

  ايالم
  كردستان

  يمركز
  كرمانشاه
  همدان
  گلستان
  مازندران
  گيالن

  


