
 بنام خدا 

 (FAI)فدراسیون بین المللی هوانوردی  ةشرایط عضویت در کانون هوانوردی ایران نمایند

     Paragliding & Hang Glidingدر رشتة  های مختلفی مربوطه جهت عضویت، صدور کارتو هزینه ها

  عضویت در کانون هوانوردی ایران به وبسایت جهت www.iranaviation.org   مراجعه نموده و با پر کردن فرم ثبت نام ، ارائة

 یورو میباشد.  02هزینة عضویت یک ساله معادل ریالی مبلغ  مدارک و پرداخت بصورت آنالین به عضویت کانون در خواهید آمد.

  نیاز به کارت در صورتIPPI    یاSporting License    گزینه 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. 

  دسامبر همان سال میباشد لذا بهتر است در  13اعتبار کلیة کارت ها و نیز عضویت کانون از تاریخ اول ژانویه هر سال میالدی تا

 ابتدای هر سال میالدی مبادرت به تمدید عضویت و نیز کارتهای خود نمایید. 

  .متقاضیان دریافت شایان ذکر است که جهت دریافت هرگونه کارت ، عضویت در کانون هوانوری ایران الزامی میباشد 

Sporting License   میبایست در ابتدا اقدام به دریافت کارتIPPI  و پس از آن میتوانند  نمودهSporting License   دریافت

 نمایند. 

  افرادی که قبال اقدام به دریافت کارتIPPI  کانون نموده اند و کارت آنها معتبر میباشد، میتوانند پس از ارسال مدارک مربوط  از

 پرداخت نمایند. را Sporting Licenseصدور کارت  و نموده و فقط هزینه عضویت   Sporting Licenseدریافت  تقاضای

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

  افراد دارای کارت عضویت معتبر و گواهینامهIPPI  معتبر صادر شده از طرف کانون هوانوری ایران میتوانند با ارائه مدارک مورد

یورو، پس از تائید توسط کمیته فنی کانون  اقدام به دریافت گواهینامه  322نیاز) ذکر شده در ذیل ( و پرداخت معادل ریالی مبلغ 

 مربیگری بین المللی نمایند. 

 یافت کارت ها ، مدارک و درخواست متقاضی توسط کمیتة فنی پس از انجام هر مرحله از ثبت نام تا درParagliding & 

Hang Gliding   کانون بررسی و در صورت تائید، کارت مربوطه صادر و به جهت دریافت کارت به متقاضی اطالع داده خواهد

 شد. 

  ییری نخواهد کرد. درصورت تغییر بیش تغ %5محاسبه شده و در صورت افزایش و یا کاهش تا  بر اساس قیمت روزقیمت هر یورو

 از این مقدار، قیمت جدید یورو اعالم خواهد شد. 

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

 

 

 

 

 

http://www.iranaviation.org/
http://www.iranaviation.org/


  تمامی رشته ها  :در کانون هوانوردی ایران برای یکساله مدارک مورد نیاز جهت عضویت شرایط و 

 انجمن ورزشهای هوایی ایران از  معتبر پاراگالیدر گواهینامه -3

 پرسنلی عکس اسکن -0

 پاسپورت و ملی کارت  اسکن  -1

 یورو بصورت آنالین.  02پرداخت مبلغ ریالی معادل   -4

 

  جهت دریافت کارت گواهینامه بین المللی  نیاز مورد مدارکشرایط وIPPI   معادل گواهینامه داخلی :  یک ساله 

  در کانون هوانوردی ایران  عضویت -3

 از انجمن ورزشهای هوایی ایران پاراگالیدردارا بودن گواهینامه معتبر  -0

 کانون فنی کمیته توسط گواهینامه رده تایید -1

 آنالین بصورت یورو 12 معادل ریالی مبلغ پرداخت -4

 

 جهت دریافت کارت نیاز مورد شرایط و مدارک FAI Sporting License    یک ساله : 

 

  در کانون هوانوردی ایران  عضویت -3

 از انجمن ورزشهای هوایی ایران پاراگالیدردارا بودن گواهینامه معتبر  -0

 کانون فنی کمیته توسط گواهینامه رده تایید -1

 معتبر.  IPPIدارا بودن یا دریافت کارت گواهینامه بین المللی  -4

 آنالین بصورت یورو 12 معادل ریالی مبلغ پرداخت -5

 

 معادل گواهینامه مربیگری داخلی : جهت دریافت کارت گواهینامه بین المللی مربیگری یک ساله   نیاز مورد شرایط و مدارک 

  در کانون هوانوردی ایران  عضویت -3

  باشد گذشته صدورآن از سال 1 حداقل کهاز انجمن ورزشهای هوایی ایران پاراگالیدر  مربیگری معتبر گواهینامه تصویر -0

  گذشته سال 1 آموزشی عملکرد گزارش  -1

  اولیه کمکهای دوره گذراندن مدرک تصویر -4

 خارجی و داخلی رسمی آموزشی های دوره و مسابقات در شرکت سوابق تصویر  -5

 .  P5یا  P4معتبر در سطح   IPPIدارا بودن یا دریافت کارت گواهینامه بین المللی  -6

 .بصورت  مربیگری کارت درخواست هنگام در آنالین بصورت یورو 322 ریالی معادل پرداخت -7

 شود ارسال هوانوردی کانون به پست طریق از یا حضوراًباید  فوق مدارک  اصل ،کارت دریافت جهت -8


