
 «"تعمیر و نگهداری موتور و بدنه هواپیما"متقاضیان دوره تطبیقی » 

؛ رشته مکانیک و زیرشاخه های آن ت در دوره تطبیقی تعمیر و نگهداری هواپیما جهت شرکمدارک تحصیلی مرتبط  (1

 می گردد.سال  5/1تا  1که باعث کوتاه شدن مدت دوره به  و رشته هوافضا می باشد

 

؛ بسته به تعداد در باال باشد آنان به غیر از مدارک اعالم شده دانشگاهی رک تحصیلیمدمدت زمان دوره افرادی که  (2

 اعالم خواهد شد.دروس قابل تطبیق 

 

تهیه شده از طرف گروه آموزشی ، دانش پذیر انتخاب واحد نداشته و با شروع شدن هر ترم، برنامه در طول دوره (3

 ها کالس در عصر و صبح ؛(ها جمعه و ها پنجشنبه از غیر به)  هفته ایام در که واهد شدخ اطالع رسانیبه آنان  مربوطه

 .داشت خواهند حضور

 

ملزم به شرکت در تمامی امتحانات دانش پذیر پس از شروع ترم با اعالم آمادگی دانش پذیر به مرکز آزمون دانشکده ؛  (4

 دروسی که تطبیق داده شده است ، می باشند.مربوطه در مرکز آزمون حتی 

 

ه سازمان هواپیمایی کشوری جهت عد از آن بو ب را اخذ نموده  پایان دوره گواهی نامهدانش پذیردر پایان دوره،  (5

د شد تا گواهی نامه رسمی دوره خود را از سازمان پزشکی معرفی خواه های ، مصاحبه و چک کتبی گذراندن امتحان

 )www.cao.ir(سازمان هواپیمایی کشوریپزشکی به سایت  های برای اطالع از جزئیات چک نماید.مذکور دریافت 

 مراجعه نمایید.

 

                                    

 

 دد.اخذ می گر توسط امور مالی از دانش پذیران هزینه کل دوره نیز به تعداد ترم ها تقسیم شده و به صورت ترم به ترم (6

 

 به باال می باشد. 14 در حال حاضر نمره قبولی (7

 

 دارد.ن ؛ محدودیت سنی وجود برای شرکت در دوره های آموزشی دانشکده و آزمون سازمان هواپیمایی کشوری (8

 

 .دشو جویا هواپیمایی های شرکت خود از را جذب شرایط بایست می نیز اشتغال بحث درخصوص (9
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