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 کلکل  ادارهاداره  محدودهمحدوده  دردر  خشکیخشکی  دریایی در سطح استان و فرکانسدریایی در سطح استان و فرکانس  تمدید فرکانستمدید فرکانس//  تخصیصتخصیص روش اجرایی روش اجرایی 

بهره برداري از فرکانس دریایی در محدوده استان هرمزگان و فرکانس  متقاضی هر شرکت و ارگانی که :   توضیح 

مربوطه به است بهره برداري از فرکانس و تکمیل فرم می بایست نسبت به در خو  باشداداره کل   خشکی در محدوده

 متقاضی نیاز صورتو در اقدام تا پس از سیر مراحل بررسی  برابر فلوچارت ، پروانه بهره برداري صادر گردد  پیوست 

 پس بررسی و، کارشناسان بخش مخابرات و ارتباطات و ارسال تقاضا برابر فلوچارت  به تمدید فرکانس دریایی 

تایید و یا عدم  نسبت به توجه به طرح فرکانس و شدت نیاز متقاضی ، با اقدام تکمیل چک لیست هاي و ممیزي  مانجا

 ، فرکانس از  مجاز غیر استفاده صورت درالزم به ذکر است  . می نماینداقدام  و طرح در کمیته مخابرات دریایی تایید

  . دیدگر خواهد اقدام پلمپ به نسبت ربط ذي مبادي طریق از

  یاداشت ها -2

  فرم درخواست صدور مجوز بهره برداري توسط درخواست کننده تکمیل می گردد -الف  :   1یاداشت  

در صورتی که درخواست کننده از پیمانکار هاي اداره کل باشد می بایست درخواست و تاییدیه آن از طریق اداره  - ب 

ر صورت لزوم جهت بررسی بیشتر کارشناسان ذي ربط از موقعیت  د – ناظر به اداره امور دریایی مکاتبه گردد  .پ 

  ایستگاه رادیویی بازدید میدانی به عمل می آورند . 

با بازدید هاي میدانی تکمیل و در :  چک لیست هاي ممیزي از طریق بخش مخابرات و ارتباطات دریایی  2یاداشت 

  دد .صورت داشتن شرایط تمدید در  کمیته مخابرات مطرح می گر

در اداره کل امور دریایی سازمان  مورد بررسی قرار می فرکانس  از بهره برداريپروانه  صدوردرخواست   :  3یاداشت  

درخواست کننده  بهمی گردد و رونشت  به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی  مکاتبه  ، در صورت تایید و گیرد

   گیري هاي الز م ارسال می گردد .جهت پی فرکانس بهره برداري از(متقاضی )

  مدارك مرتبط :-3

 OH-09-F01-00فرم درخواست مجوز بهره برداري از فرکانس  -

 فرم چک لیست ممیزي -

 مربوط به کمیته مخابرات 19/1/93مورخ  93/ص/658به شماره  بخشنامه هاي صادره از سازمان -

 مربوط به روش ممیزي 12/4/1391مورخ  91/ص/10152بخشنامه صادره از سازمان به شماره  -

در سطح در سطح   دریاییدریایی  فرکانسفرکانستمدید تمدید //  تخصیصتخصیص روش اجرایی روش اجرایی   نام مدركنام مدرك
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