
 در دانشکده صنعت هواپیمایی کشوریترافیک هوایی روز جهانی کنترلر مراسم برگزاری 

 

با  ترافیک هواییگرامیداشت روز جهانی کنترلر  مراسم ،دانشکده صنعت هواپیمایی کشوریبه گزارش روابط عمومی  

در سالن آمفی تئاتر حضور مدیران دانشکده، اساتید و جمعی از کارشناسان مراقبت پرواز و دانشجویان این رشته  

  .گردیدبرگزار

 

نقش  گفت : رشته مراقبت پرواز یکی از مهم ترین رشته های هوانوردی می باشد و ریاست دانشکدهدکتر حسین قنبری 

قنبری به تغییر نام رشته کارشناسی بسیار مهم و جدی است. این رشته در برقراری ایمنی پرواز و هدایت هواپیما 

مراقبت پرواز به مهندسی پیوسته هوانوردی و مراقبت پرواز اشاره و نیز عنوان کردند امکان ادامه تحصیل دانشجویان 

 باالترتحصیلی وجود دارد.  های دیگر صنعت هوایی در مقاطع مراقبت در رشته



خواهران گرامی هم اینک  برای اولین بار اقدام به جذب دانشجوی دختر در رشته مراقبت پرواز کرده ایم که  :گفتوی 

 . حضور دارنددانشجو در جمع دانشجویان مراقبت پرواز 

، رئیس خبردادبت پرواز حضور دانشجویان خارجی در دانشکده جهت تحصیل در رشته مراق از قنبری همچنیندکتر 

با که اساتید مراقبت پرواز  توسط کنترلسیموالتور برج از راه اندازی  دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری در ادامه

 ، اشاره کرد.کمترین هزینه عملیاتی گردیده است

 

یی ایران(، به سخنران بعدی مراسم مهندس سعید اکبری)معاونت عملیات هوانوردی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوا

  پرداختند. و عشق ورزیدن به کار عالقه مندیاهمیت دقت در تحصیل دانشجویان و 



 

جواد پرستاری )معاونت امور آموزشی و دانشجویی دانشکده(، ضمن گرامیداشت این روز و پس از آن، دکتر  

و یادآور شدند که تمامی  تاکیدکردندخوشامدگویی به مهمانان، به اهمیت رشته مهندسی هوانوردی و مراقبت پرواز 

 .مراحل برگزاری این جشن توسط دانشجویان رشته مراقبت پرواز طراحی و اجرا شده است

 



 

به بیان توضیحاتی در مورد رشته  (، دبیر کل جامعه متخصصین مراقبت پرواز) رستمی حجت مهندسدر ادامه برنامه، 

 چند تن از اساتید پیشکسوت دانشکده در رشته مراقبتاختند و سپس مراقبت پرواز و مسئولیت خطیر این رشته پرد

 سید مهدی تقوی (، سخنرانی کردند. –)حسین پیروزی  پرواز

در پایان، با اهدای لوح تقدیر به تعدادی از اساتید گروه مراقبت پرواز و دانشجویان ممتاز سنوات گذشته مراسم به اتمام 

 رسید.

 

 

 



 


