
 

 

 

 

 

 به نام خدا

  

( و هزینه های FAIشرایط عضویت در کمیته چتربازی کانون هوانوردی ایران نماینده فدراسیون بین المللی هوانوردی )

 Skydiving(Certificate of Proficiency)در رشته  گواهی نامه بین المللیمربوطه جهت صدور 

 

 اولیه مراجعه نموده و با پر کردن فرم ثبت نام www.iranaviation.orgجهت عضویت در کانون هوانوردی ایران به وبسایت  .1

 بصورت آنالین به عضویت کانون درخواهید آمد. 

در مسابقات( )گواهی نامه شرکت  Sporting Licenseیا  ) گواهی نامه بین المللی چتر بازی سقوط آزاد(copدر صورت نیاز به کارت  .2

و پرداخت مربوطه کردن فرم  مربوطه را انتخاب نموده و نسبت به آپلود مدارک درخواستی و پرگزینه پس از تکمیل فرم ثبت نام اولیه 

 اقدام فرمائید. هزینه ها 

در آینده شده روی آنها  تاریخ انقضا نداشته  لکن با توجه به شماره سریال و کد کشور درج FAIگواهی نامه های چتر بازی بین المللی  .3

 قابل ردیابی و اعتبار سنجی می باشد. Meritاز سراسر دنیا توسط اپلیکیشن نزدیک 

می باشد. این بدین معناست که همزمان با اخذ D وC ,B,A( به ترتیب درجه copمراحل اخذ گواهی نامه بین المللی چتر بازی ) .4

ء مربی و طی کردن مدارج الزم در فرم به متقاضی اعطا می گردد و پس از آن در صورت ارائه فرم های امضا Aگواهی نامه فقط درجه 

 اعطا می گردد. Dتا  Bدرخواست درجات 

 یورو می باشد. 50معادل  Aبرای اولین بار حاوی استیکر  copهزینه دریافت گواهی نامه  .5

 ی باشد. که این استیکرها بر روی کارت صادر شده اولیه الصاق می گردند.یورو م 10هر کدام  Dتا  Bهزینه اخذ استیکرهای  .6

 در پشت فرم درخواست گواهی نامه توجه فرمایید.( Dتا  Aاستیکرهای  ذ) به شرایط اخ

 .فقط برای اعضاء کانون که تاریخ عضویت آن ها منقضی نشده باشد امکانپذیر خواهد بود ارتقاء گواهی نامه های سطوح باالتر  .7

فت .8 یا یان در قاضااا باشاااد. مت کانون هوانوری ایران الزامی می  یت در  کارتت عضاااو فت  یا هت در که ج یان  کر اسااات   شاااا

 Sporting License  نموده و پس از آن می توانند گواهی نامه بین المللی چتربازی  عضویتمی بایست در ابتدا اقدام به دریافت کارت

 را دریافت نمایند.

و انجمن کانون  Skydivingپس از انجام هر مرحله از ثبت نام تا دریافت کارت هات مدارک و درخواست متقاضی توسط کمیته فنی  .9

 متقاضی داده خواهد شد.در صورت تأییدت کارت مربوطه صادر و به  بررسی وورزشهای هوایی 

تغییری نخواهد کرد. در صورت تغییر بیش از  %5کاهش تا قیمت هر یورو براساس قیمت روز محاسبه شده و در صورت افزایش و یا  .10

 این مقدارت 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. .11

http://www.iranaviation.org/

