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انتها و ارزشمند    یاز منابع ب  یو شرط به منظور بهره بردار  یدق  یب  یتو فعال  ینآزاد فضا ماوراء جو زم  یامروز، دسترس  یایدر دن

  یعرا تسور  یندفرآ  ینکه ا  یتر شودن اسوتا از جم ه اوام در حال توسوعه روز به روز در حال سو ت  یکشووراا  یموجود در آن، برا

  [1]ر اشاره نمود: یتوان به موارد زیم ،کنندیم

 ییفضا یااباله زتعداد  ی ته افسار گس یشافزا -1

  یکیژوو تکنول یبه لحاظ ا م ییفضا یاایتورأمتر شدن میچیدهپ -2

  ییدر اکتشافات فضا یو ورود پرشتاب ب ش خصوص یریگشکل -3

ام در   یکیژوو تکنول یا م  یاایلباشودا پتانسویم  یکیژوو تکنول  یالزم ا م  یاایلکارآمد به فضوا، در گرو تحق  پتانسو  دسوتیابی

و  یمنطق  یالزم و ادف گذار  یاایرسواختز  یجادبه ا  یازنوبه خود ن به   یدارا توسوعه پایدحاصول خوااند گرد  یدارتوسوعه پا یجه نت

 یوابسووت   یبودن زمان بازدا یباال و طوالن  ینه و از  یریپذیسوو با توجه به ر  ییفضووا  یاالیتدر فعا  یدارداردا توسووعه پا  یحصووح

 موارد داردا ینبه ا ترییشب

  ین،چهار محور: قوان  یلذثر باشوند  ؤکشوور م  ییفضوا  یاایتفعال  یداررسوند در توسوعه پایکه به نظر م  ییگزارش راابرداا  ینا  در

 [1] انداشده یشنهادو توسعه پ ی و تحق یالم  ینب یاایامکار یمنی،ا

 

  ییفضا یاایتمرتبط با فعال ینالف: قوان ینهزم •

  ییفضا یاایت( در ارتباط با فعالیازکشور )در صورت ن ینقوان یبو تصو یحتصح ی،بازن ر -1الف:  راابرد

ابعاد   ین، اییفضوا یاایتفعال  یکشوور برا  ینقوان یبو تصوو یحو تصوح  یدر توسوعه، بازن ر ین اه چند بعد  یری: بکارگ2-الف  راابرد

 باشندا  یرهغ  و  یحقوق یکی،ژوتکنول ی،ا م یتی،امن یستی،ز یطمح ی،توانند اقتصادیم

 کشور ییفضا یاایتبر فعال ی : انجام نظارت دق3-الف راابرد

  یاا مااواره  یمدار  یاایتو موقع   یفرکانسو  یو منصواانه بودن اسوتااده از بانداا  یثر، منطقؤاز م  ینانحصوول اطم :4-الف  راابرد

 کشور

 وااا( اایارکس ی،مدار یااسامانه  یی،فضا یااباله ز) «ییفضا یااش»ثبت  یندمستمر فرآ ی یری: ارتقاء و پ5-الف راابرد

 ییفضا یاا یتمامور یمنیب: ا ینهزم •

  یردر کشوور و به اشوتراک گذاشوتن اطتاات آن با سوا  ییفضوا یاایتمرجع تماس در ارتباط با فعال یت،و تثب یین: تع 1-ب  راابرد

  یالم  ینمراجع ب

 اطتاات  ینو به اشتراک گذاشتن ا «یمدار یداداایرو »و  «ییفضا یاءاش» یاطتاات مدار یری: ارتقاء دقت اندازه گ2-ب راابرد

  یانتشوار و به اشوتراک گذار   یااسواختیرو توسوعه ز یتتقو  یی،فضوا  یااباله زاطتاات مربوط به  یجمع آور  یج: ترو 3-ب  راابرد

 اطتاات ینا

 ییفضا یااسامانه  یمدار یمراحل، کنترل فعال پروازاا یتمام یابی: استمرار در ثبت و ارز4-ب راابرد

 ااآن یلقبل از پرتاب و توسعه و تکم یاایشاا و آزمایابیدر ارز ییو اجرا یام  یات: ثبت تجرب5-ب راابرد

  ییفضووا   یاایتمورأانجام م  یناند و درحشووده ینیب یشکه پ ییآب و اوا  یط: به اشووتراک گذاشووتن اطتاات شوورا6-ب  راابرد

 انداو ثبت شده یریگاندازه

و ثبت اطتاات    یورآو جمع  ییفضوا  یاایتمورأدر م ییآب و اوا  یطشورا  ییگویشمحاسوبه و پ  یاا: توسوعه مدل7 -ب  راابرد

 ییفضا یاایتمورأبر م ییآب و اوا یطبدست آمده با ادف کااش اثرات نامط وب شرا

 گوناگون یدر مداراا یم ت ف وزن یاادر کتس ییفضا یااساخت و کاربرد سامانه  ی،: طراح8-ب راابرد

ر  ؤث م  ییفضوا  یااو سوامانه   یاءبازگشوت بدون کنترل اشو  یسو ،توانند در محاسوبات ریکه م  ییاایری: انجام اندازه گ9-ب  راابرد

 باشند

 یرسان یو آگاا یساز یتظرف ی،الم   ینب یاا یج: امکار ینهزم •

  ییفضا یاایتو دراز مدت فعال یداراز توسعه پا یتبه منظور حما یالم  ینب یاایو توسعه امکار یج: ترو 1-ج راابرد

نو در    یاایندفرآ  یشوونهادو پ  ییفضووا  یاایتدراز مدت فعال  یدارمرتبط با توسووعه پا  یات: به اشووتراک گذاشووتن تجرب2-ج  راابرد

 اطتاات یگذاربه اشتراک یراستا
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 یپژواشوو  یاااسووته   خصوووصوواً  یی،فضووا یاایتفعال  یداراا مرتبط با توسووعه پایسوواز  یتاز ظرف  یتو حما  یج: ترو 3-ج  راابرد

  یدانش اا

 ییفضا یاایتدر ارتباط با فعال یاموم ی: باال بردن آگاا4-ج راابرد

 یکیتکنولژ – یو توسعه ا م ی د: تحق ینهزم •

  یاا و مراکز پژواشدر دانش اه ییمرتبط با اکتشافات فضا یقاتاز تحق یتو حما یج: ترو 1-راابرد

 مدتدر دراز ییفضا یااباله ز یریتو مد یریو توجه به اندازه گ ی: بررس2-راابرد

 

در جهت   یشونهادیپ  یتواند از راابرداایکشوور م  ییفضوا یاایتفعال  یبه انوان مسووول و مرجع راابر  یران،ا  ییفضوا  سوازمان

 ایددر کشور استااده نما ییفضا یاایتفعال یدارتوسعه پا ینبه منظور تضم ییاجرا یاابرنامه  یو اجرا ینتدو 
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