بنام خدا
شرایط عضویت در کانون هوانوردی ایران نمایندة فدراسیون بین المللی هوانوردی )(FAI
و هزینه های مربوطه جهت عضویت ،صدور کارتها و  Badgeهای مختلف در رشتة Paragliding & Hang Gliding
گواهینامه

License

عضویت  ( NACیک ساله )
مدارک مورد نیاز

هزینه

Card
هزینه

IPPI

( یک ساله )
مدارک مورد نیاز

Beginner

 21یورو

 -0گواهینامه انجمن ورزش های هوایی

 01یورو

 -0عضویت NAC

Novice

 21یورو

 -2فیش واریزی (معادل ریالی)

 01یورو

 -2تایید رده گواهینامه

متوسطه Intermediate

 21یورو

 -0اسکن عکس پرسنلی

 01یورو

( توسط کمیته فنی )NAC

Advance

 21یورو

 -4اسکن کارت ملی و پاسپورت

 01یورو

 -0فیش واریزی (معادل ریالی)

مبتدی
مقدماتی
پیشرفته

Badge

Badge
قیمت*

 ( Sporting Licenseیک ساله )
مدارک مورد نیاز

قیمت

مدارک مورد نیاز

مبتدی

Bronze

 01یورو

-0عضویت NAC

 01یورو

-0عضویت NAC

مقدماتی

Silver

 01یورو

-2ارائه مدارک الزمه جهت Badge

 01یورو

-2داشتن شرایط اخذ Badge

متوسطه

Gold

 01یورو

-0تاییدیه کمیته فنی NAC

 01یورو

-0تاییدیه کمیته فنی NAC

پیشرفته

Diamond

 21یورو

-4فیش واریزی (معادل ریالی)

 01یورو

-4فیش واریزی (معادل ریالی)

. الزامی میباشدBadge مدرک معتبر جهت اثبات یکی از موارد زیر برای دریافت
XC Badge


Bronze

Silver

Gold

Diamond

Accuracy Badge


Description


Distance - 30 km



Or duration - 1,5 hours



Or gain of height - 500 m



Distance - 75 km



Or duration - 3 hours



Or gain of height - 1000



Distance - 125 km



Or duration - 5 hours



Or gain of height - 2000 m )  متر (از محل پرواز2111 : یا رسیدن به ارتفاع



Open course: - 200 km



Gain of height: - 3000 m

 کیلومتر01 : فاصله
 ساعت0/5 : یا مدت پرواز
) متر (از محل پرواز511 : یا رسیدن به ارتفاع
 کیلومتر55 : فاصله
 ساعت0 : یا مدت پرواز
)  متر (از محل پرواز0111 : یا رسیدن به ارتفاع
 کیلومتر025 : فاصله
 ساعت5 : یا مدت پرواز
 کیلومتر211 : فاصله
)  متر (از محل پرواز0111 : یا رسیدن به ارتفاع

Description

Bronze

Four consecutive landings within 1m of the center of the target
 متر از مرکز هدف0 چهار فرود متوالی در فاصله کمتر از

Silver

Four consecutive landings with a total score of 1m or less
 متر یا کمتر0 چهار فرود متوالی با مجموع امتیاز

Gold

Four consecutive landings on the pad within 10cm of the center of the target
 سانتی متر از مرکز هدف01 چهار فرود متوالی در فاصله کمتر از

Diamond

Four consecutive landings with a combined total of 10cm or less
 سانتی متر یا کمتر01 چهار فرود متوالی با مجموع امتیاز

-

توضیحات



جهت عضویت در کانون هوانوردی ایران به وبسایت  www.iranaviation.orgمراجعه نموده و با پر کردن فرم ثبت نام  ،ارائة مدارک و پرداخت بصورت آنالین
به عضویت کانون در خواهید آمد .هزینة عضویت یک ساله معادل ریالی مبلغ  21یورو میباشد.



در صورت نیاز به کارت  IPPIیا  Sporting Licenseگزینه های مربوطه را انتخاب نموده و نسبت به آپلود مدارک درخواستی و پرداخت هزینه های مربوطه
اقدام فرمایید .هزینه های هریک از این موارد در جداول باال ذکر شده است.



اعتبار کلیة کارت ها و نیز عضویت کانون از تاریخ اول ژانویه هر سال میالدی تا  00دسامبر همان سال میباشد لذا بهتر است در ابتدای هر سال میالدی مبادرت به
تمدید عضویت و نیز کارتهای خود نمایید.



شایان ذکر است که جهت دریافت هرگونه کارت یا  ، Badgeعضویت در کانون هوانوری ایران الزامی میباشد .متقاضیان دریافت  Sporting Licenseمیبایست
در ابتدا اقدام به دریافت کارت  IPPIنموده ،سپس اقدام به دریافت  Badgeو پس از آن میتوانند  Sporting Licenseدریافت نمایند.



افرادی که قبال اقدام به دریافت کارت  IPPIاز کانون نموده اند و کارت آنها معتبر میباشد ،میتوانند پس از ارسال مدارک مربوط به دریافت  Badgeتقاضای
دریافت  Sporting Licenseنموده و فقط هزینه عضویت  Badge ،و صدور کارت  Sporting Licenseرا پرداخت نمایند.



تمدید هر نوع کارت فقط برای اعضاء کانون که تاریخ عضویت آنها منقضی نشده باشد امکانپذیر خواهد بود.



هزینه های ذکر شده جهت  Badgeشامل خرید  Badgeاز  FAIو هزینه ارسال آن میباشدکه از متقاضی دریافت میگردد.



 Badgeها تنها توسط نماینده فدراسیون بین المللی در هر کشور (در ایران  ،کانون هوانوردی ایران) ارائه میگردند.



پس از انجام هر مرحله از ثبت نام تا دریافت کارت ها  ،مدارک و درخواست متقاضی توسط کمیتة فنی  Paragliding & Hang Glidingکانون بررسی و در
صورت تائید Badge ،وکارت مربوطه صادر و به جهت دریافت کارت به متقاضی اطالع داده خواهد شد.



قیمت هر یورو معادل  010111ریال محاسبه شده و در صورت افزایش و یا کاهش تا  %5تغییری نخواهد کرد .درصورت تغییر بیش از این مقدار ،قیمت جدید یورو
اعالم خواهد شد.



در صورت نیاز به تماس با ما از فرم مربوطه در وبسایت و یا تلفن های داده شده جهت تماس استفاده نمایید.

