
 

 

 

 ۱۳۹۵/0۹/20 -  تاریخ   ۷. 0 ویرایش     آزمون   گواهینامه   تندم   غیر   تجاری فرم

 کمیته   آموزش   انجمن   ورزشهای   هوایی

 کد ملی: نام خانوادگی: نام داوطلب:

 تاریخ صدور گواهینامه متوسطه:  تاریخ تولد:

 توضیحات-موارد آزمون ۱پرواز  ۲پرواز  ۳پرواز 

 تاریخ و ساعت آزمون   

 محل آزمون   

 تجهیزات قابل قبول است   

 قبل از تصمیم به پرواز ایط آب و هوایی و تحلیل آنربررسی ش   

  خود )خلبان( به مسافرمعرفی    

 ( و بریفینگ مسافرتندم  پرواز معرفی فعالیت )   

 بال به درستی و در مکان مناسب آماده شده است   

 زمان پوشاندن هارنس مسافر امنیتی  مورد ۵ل رکنت   

 زمان پوشیدن هارنس خلبانامنیتی مورد  ۶ل رکنت   

  مورد حیاتی ۷ل رکنت   

 )جهت و شدت(/ بادترافیکل نهایی دیداری بال / رکنت   

   Take Off Forward بدرستی انجام شده است 

   Take Off Reverse بدرستی انجام شده است 

 به کیلومت بر ساعت Take Offعت باد در هنگام رس   

 بدن یا هارنس آنها با زمین ، غیر از پای خلبان و مسافر  Take Offدر هنگام    

 برخورد نداشته است

 نزدیک نگاه داشت مسافر به خود خلبان در محل تیکاف و لند   

 ثانیه( انجام شد ۰۳درجه از یک سمت کمت از  ۰۶۳فیگور اول) دو دور گردش    

 ثانیه(انجام شد ۰۵درجه در خلف جهت یکدیگر کمت از  ۰۶۳فیگور دوم)گردش    

   ( PTL / PT8 / PTS /PTU ) Approach Landing روش انجام 

انجام شد) در صورت عدم فرود در دایره فاصله  رمت ۰۳فرود در داخل دایره با قطر    

 از مرکزدایره(

 عت باد در هنگام فرود )کیلومت بر ساعت(رس   
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با زمین  (بدن یا هارنس )بان و مسافر در هنگام فرود نقطه ای غیر از پای خل   

 برخوردنداشته است

 فاصله بعد از فرود و جمع آوری موقت بال و ترک زمین فرود جدا نودن مسافر بال   

 

 :۱ممتحن آزمون تندم  توضیحات: 

 :۲ممتحن آزمون تندم  توضیحات: 

 :۳ممتحن آزمون تندم  توضیحات: 

 :SIVمربی دوره  تاریخ برگزاری موفق دوره: توضیحات:

 نره آزمون تئوری تندم :  امضا ممتحن آزمون تئوری :نام و  

 کمیته آموزش: قبول مردود توضیحات:
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 زمان آزمون به صورت تقویم اعلم شود -

 ماه بعد برگزار گردد. ۰در صورت مردودی داوطلب، آزمون بعدی حداقل  -

 روز بعد گواهینامه بدست متقاضی برسد. ۰۳پس از قبولی آزمون  -

 روز قبل از آزمون کتبا درخواست دهد. ۰۳شکت کننده  -

 نفر است. ۰۵حداکث ظرفیت آزمون  -

 سال تام است. ۰۱حداقل سن متقاضی  -

 است. سفصلهای آزمون :؟؟؟ ۰۳۳یا بیشت از  ۱۳ابتدا متقاضی در آزمون تئوری تندم باید قبول شود. نره قبولی  -

 رواز داشته باشد.ساعت پ ۰۵۳متقاضی باید دارای گواهینامه پیشفته باشد و بیش از  -

 دارای تاییده پرشکی باشد که شایط بدنی و روانی متقاضی را برای پرواز دونفره مناسب بداند. -

 پرواز تندم به عنوان مسافر داشته باشد. ۰۳ -

 تاییده شکت در دوره کارگاه تندم داشته باشد. -

 متقاضی باید دارای مدرک کمکهای اولیه باشد. -

 تندم گذرانده باشد. SIVمتقاضی باید دوره  -

 کیلوگرم. ۷۳متقاضی  باید یک مسافر بهمراه داشته باشد با حداقل گواهینامه متوسطه و حداقل وزن  -

 داوطلب و مسافر هر دو دارای بیمه حوادث انفرادی باشند. -

 بادنا نصب شده باشد. Landingو  Take Offدر محل  -

 هبند کال -۵بند سینه  -۴بند شکم  -۰پ بند پای چ -۰بند پای راست  -۰مورد شامل :  ۵کنتل  -

 هبند کال -۶بند سینه  -۵بند شکم  -۴بند پای چپ  -۰بند پای راست  -۰دستگیره و سوزن کمکی  -۰مورد شامل :  ۶کنتل  -

 ها.بان / تریمرها / برکنقطه شامل : بند های پای مسافر / کارابین های مسافر / کارابین اتصال بال به رابط / کارابینهای خلبان / پای خل ۷کنتل  -

 اگر جایی از مسافر به جز پاها با زمین برخورد کند ، متقاضی مردود خواهد شد. Landingو  Take Offدر هنگام  -

مت تا مرکز دایره فاصله  ۰۳۳باید داخل دایره باشد و دیگری نباید بیش از  Landingمورد  ۰ها ، حداقل دو مورد از  Landingدر مورد  -

 .داشته باشد

 کیلومت بر ساعت باشد. ۵ها در باد کمت از   Landingها و یک مورد از    Take Offیک مورد از -

 آزمون را متوقف و متقاضی را مردود اعلم ناید.ذکر دلیل در صورتی که داوطلب امنیت خود و یا دیگران را به خطر بیاندازد، ممتحن میتواند با  -

س ال اخی ر،هارنس دارای اس تاندارد  ۵،تاری خ تولی د کمک ی ح داکث  ENای اس تاندارد س ال اخی ر دار ۵تاریخ ساخت بال حداکث  -

EN  و در وض عیتپروازی مناسب،کله ایمنی فکدار و دارای استانداردEN966.کفش ساقدار، 

 مت بر ثانیه ۰حداکث قدرت ترمال در مدت زمان آزمون  -

 نیهکیلومت بر ثا ۰۳حداکث سعت باد در مدت زمان آزمون  -

فیگور اول : دو دور پیچ گود از راست یا چپ و خروج در همن جهت شوع و خروج بدون ش یرجه ب ال،کل فیگ ور از شوع ت ا پای ان بای  -

 مت. زمان پایان وقتی است که بال پایدارشده و مستقیم حرکت کند. ۰۳۳ث انیهباشد.ارتفاع از زمین هنگام خروج بالی  ۰۳د زی ر 

گردش ورود از چپ یا راست بلفاصله گردش دیگر از جهت مخالف و خروج بدون شیرجه بال،زمان از هنگام شوع تا  فیگور دوم :یک دور -

 پایان کم ت از

 مت. زمان پایان وقتی است که بال پایدارشده و مستقیم حرکت کند. ۰۳۳ثانیه، ارتفاع از زمین هنگام خروج بالتر از  ۰۵

 ثانیه نهایی مسیر مستقیم طی شود. Approach Landing ،۰هنگام  Finalدر مرحله  -

 ماه نگهداری کند. ۰ممتحن موظف است از هنگام تیکاف / مانورها / لندینگ فایلهای ویدئو تهیه کند و به مدت  -



 

 

 

 ۱۳۹۵/0۹/20 -  تاریخ   ۷. 0 ویرایش     آزمون   گواهینامه   تندم   غیر   تجاری فرم

 کمیته   آموزش   انجمن   ورزشهای   هوایی

 سال اعتبار دارد و پس از آن بررسی مجدد و تایید گردد. ۰این مستند  -

قبلی ) حداقل متوسطه ( با گذشت حداقل یک سال از تاریخ صدور ، فیش واریزی، کپی گواهینامه  – ۰*۴قطعه عکس  ۰مدارک مورد نیاز:  -

 کپی بیم هحوادث انفرادی و بیمه فدراسیون پزشکی ورزشی


