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 AAIGنگاهي به انجمن صنايع هوايي اتريش 

گروه صنعتي اي اي آي جي مهم ترين انجمن صنايع هوايي اتريش است كه مي توان آن را در رديف موسساتي چون 
BDLI  آلمان وGIFAS  .فرانسه دانست  

درصد از حجم عملكرد صنايع هوايي اتريش را به خود اختصاص مي دهد و همزمان عضو  85موسسه مذكور ساالنه بيش از 
ASD   يا انجمن صنايع دفاعي و هوايي اروپاست. در بسياري از كميته هاي تخصص آن حضور داشته و فعاليت هاي اش

  هوايي است. منطبق با كليه مقررات و دستور العمل هاي اروپايي صنايع

هزار نفر كارمند دارند و حجم  5000شركت هاي صنايع هوايي اتريش كه عضو اي اي آي جي هستند روي هم بيش  
درصد توليدات آنان روانه بازارهاي صادراتي مي شود. بازارهاي  95ميليارد يورو است و  8/1عملكرد ساالنه آنها حدود 

درصد اياالت متحده( بوئينگ،  24يرباس، شركت هاي هواپيمايي و فرودگاهها، درصد اروپا عمدتا ا 50صادراتي اين انجمن 
GE, Sikorsky ،درصد كانادا و آمريكاي جنوبي( بومباردير، امبرائر، شركت هاي  8و شركت هاي هواپيمايي و فرودگاه ها

رصد ساير مناطق جهان است. د 6درصد آسيا( شامل شركت هاي هواپيمايي و فرودگاه ها و  8هواپيمايي و فرودگاه ها)، 
  درصد از محصوالت اين شركت در اتريش مصرف مي شود.  4همچنين 

 شركت 35اين موسسه خود در برگيرنده اتريش بدين جهت يكي از كشورهاي مطرح جهان در خدمات صنايع هوايي است. 
ندسي و تحقيقات، خدمات در بخش هايي چون كمپوزيت و پالستيك، مشاوره، مهو فعال در صنايع هوايي  ياتريش

ساخت، تست و تجهيزات زميني، قطعات فلزي، موسسات صنعتي، ارتباطات هوايي وسيستم  تكنولوژيدكوراسيون داخلي، 
شركت هايي  است.) UASبدون سرنشين ( هاي الكترونيك  و همچنين هواپيماي كوچك، موتور و سيستم هاي هوايي 

از مهم ترين   FACC, Diamond, Amag, TTTech, Test Fuches, Schibel, Isovolta, Frequentisمانند 
  فعاالن اين صنعت با شهرت جهاني هستند.

ي و امكان تنظيم موافقت نامه هاي بيمهاين انجمن عالوه بر خدمات اصلي مرتبط با توليدات صنعتي و خدمات هوايي، از ا
  همچنين برنامه هاي آموزشي نيز برخوردار است.

 ‐Austrian 9100‐ICOP‐UASاستانداردهاي مورد استفاده اين انجمن عبارتند از  Scheme,  ILS‐ Working 

Group= S1000D  وAAI‐Uas_WG  )براي سيستم هاي هواپيماهي بدون سرنشينUAS.(  

 


