بسمه تعالی

ضمیمه 1

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
 -2شناسه خدمت

 -1عنوان خدمت :ثبت شبکه های ماهواره ای
 -3ارائه دهنده
خدمت

( این فیلد توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تکمیل می شود).

نام دستگاه اجرایی :سازمان فضایی ایران
نام دستگاه مادر :وزارت ارتباطات وفناوری اطالعات
شرح خدمت

ارائه این خدمت از سوی سازمان فضایی ایران ،به منظور بهره برداری بهینه از منابع مدار -فرکانس کشور در ثبت و
بهره برداری از شبکههای ماهوارهای است که در این راستا بایستی فرآیند ثبت ملی(اخذپروانه تأسیس و بهره برداری
از شبکه رادیویی) و ثبت بین المللی(فایلینگ هایNotification،CRC،APIو RES49درصورت نیاز) شبکه
های ماهواره ای طی شود.

ماهیت خدمت
سطح خدمت

حاکمیتی
ملی

رویداد مرتبط با:

تولد

نوع مخاطبین

نوع خدمت

 -4مشخصات خدمت

خدمت به شهروندان ()G2C
خدمت به کسب و کار ()G2B
خدمت به دیگردستگاه های
دولتی()G2G

سازمان فضایی ایران ،دانشگاه ها ،پژوهشگاه فضایی ایرران و

تاسیسات شهری

متقاضیانی که در زمینه طراحی ،سراخت و بهرره بررداری از
ماهواره ها فعالیت دارند.

تصدی گری
استانی

منطقه ای
آموزش

اپراتورهرررای مررراهواره ای خ وصررری و دولتررری و تمرررامی

سالمت

مالیات

بیمه

ازدواج

شهری

کسب و کار

بازنشستگی
فرارسیدن زمانی مشخص

تامین اجتماعی
مدارک و گواهینامه-
ها

روستایی
ثبت مالکیت
وفات

سایر

رخداد رویدادی مشخص

نحوه آغاز خدمت

تقاضای گیرنده
خدمت
تشخیص دستگاه

مدارک الزم برای انجام خدمت

در ثبت ملی شبکه های ماهواره ای(تکمیل فرم های مختص به پروانه وکپی کارت ملی ،شناسنامه و پایان خدمت مسئول

سایر... :

شبکه به همراه2قطعه عکس ) و در ثبت بین المللی ( تکمیل پارامتر های فنی مشخص شده طبق مقررات رادیویی ملی و بین
المللی)

قوانین و مقررات باالدستی

مقررات رادیویی بین المللی وآیین نامه های ملی در حوزه ارتباطات رادیویی

ثبت ملی شبکه های ماهواره ای
 -1اعالم پروژه ماهواره ای

 -5فرایندهای خدمت

 -2تکمیل فرم های مختص به اخذ پروانه توسط متولی پروژه های ماهواره ای
 -3بررسی فرم های پروانه و اطالعات دریافتی توسط سازمان فضایی ایران
 -4درخواست صدور پروانه تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی از سازمان تنظیم مقررات
 -5بررسی فرم ها و اطالعات دریافتی توسط سازمان تنظیم مقررات و در نهایت صدور پروانه
 -6انعکاس پروانه رادیویی به متولی پروژه های ماهواره ای توسط سازمان فضایی ایران
 -7پرداخت صورتحساب های پروانه(هر سه ماه یکبار) توسط متولی پروژه های ماهواره ای و انعکاس صورتحساب های پرداختی به سازمان
فضایی ایران جهت ارسال به سازمان تنظیم

 -8یاد آوری به متولی پروژه ماهواره ای به منظور تمدید پروانه ،یک ماه پیش از انقضای اعتبار پروانه رادیویی
 -9درخواست تمدید پروانه از سازمان تنظیم مقررات توسط سازمان فضایی ایران و تکرار فعالیت های ردیف های 7 ،6 ،5 ،4
ثبت بین المللی شبکه های ماهواره ای
 -1دریافت پارامترهای فنی طراحی شبکه به منظور ثبت بین المللی شبکه های ماهواره ای از متولی پروژه های ماهواره ای
 -2بررسی پارامترهای فنی و تهیه فایلینگ  APIیا  CRCبا عنایت به نوع فرکانس کاری و ارزیابی طراحی های انجام شرده جهرت تطرابق برا
مقررات رادیویی ملی و بین المللی توسط سازمان فضایی ایران و ارسال فایلینگ به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنروان
نقطه تماس ایران در اتحادیه بین المللی مخابرات ()ITU
 -3صدور صورتحساب توسط  ITUو انعکاس صورتحساب به متولی پروژه ماهواه ای جهت پرداخت وارسال رسید صورتحساب پرداخت
شده به ITU
 -4انجام هماهنگی فنی -فرکانسی با کشورهایی متأثر از تداخل توسط متولی پروژه های ماهواره ای وسازمان فضایی ایران به منظور
تضمین بهره برداری بدون تداخل از شبکه ماهواره ای
 -5اعالم تاریخ بهره برداری توسط متولی پروژه وتهیه فایلینگ  Notificationتوسط سازمان فضایی ایران و ارسال فایلینگ به ITU
 -6صدور صورتحساب توسط  ITUو انعکاس صورتحساب به متولی پروژه ماهواه ای جهت پرداخت و انعکاس صورتحساب پرداخت
شده به ITU

