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دکتر حسین قنبری رئیس ، روابط عمومی دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری به گزارش 

 دانشکده در مراسم روز دانشجو و روز جهانی هواپیمایی کشوری ، ضمن تبریک این دو روز گفت :

 28دث زیادی در حوزه دانشجویی بودیم. پس از کودتای سال گذشته شاهد وقوع حوا 100در 

آذر آن سال در دانشگاه تهران که کانون اعتراض در  16مرداد نیکسون به تهران سفر کرد که روز 

 نفر به شهادت رسیدند و با از جان گذشتگی یادگاری از خود بر جای گذاشتند. 3این باره بود 

جهانی هواپیمایی است، گفت: کنوانسیون شیکاگو برای آذرماه روز  16وی با اشاره به اینکه 

به رسمت شناخت و سازمان ملل نیز آن را  1992تشکیل ایکائو روز جهانی هواپیمایی را از سال 

 اندرکاران صنعت است. تائید کرده است که فرصتی برای تقدیر از عملکرد دست

ارایی حمل و نقل هوایی در توسعه رئیس دانشکده هواپیمایی ادامه داد: حفظ ایمنی و افزایش ک

کند که امیدواریم با تالش و کوشش متخصصان داخلی  اقتصادی پایدار کشور نقش مهمی ایفا می

 صنعت هوانوردی به جایگاه واقعی خود دست یابد.

قنبری با بیان اینکه دانشکده صنعت هواپیمایی تربیت نیروی انسانی متخصص صنعت را بر عهده 

سال گذشته تالش کردیم در متون درسی و سرفصل دروس مرتبط با نزارهای  2دارد، گفت: در 

 صنعت تغییراتی اعمال کنیم.

صنعت هواپیمایی اشاره ساز پرواز )سیمیالتور( در دانشکده  های شبیه وی به بروز رسانی دستگاه

 ایم سیمیالتور برج مراقبت است. کرد و گفت: آخرین سیمیالتوری که به روز رسانی کرده



 

 

ریزی  قنبری یادآور شد: همچنین متناسب با ورود هواپیماهای جدید به ناوگان هوایی کشور برنامه

تناسب با هواپیماهای بریم م ایم بخشی از سیمیالتورهای جدیدی که در دانشکده به کار می کرده

 شود. جدیدی باشد که به زودی وارد ناوگان هوایی کشور می

شوند. در  التحصیل می نفر از دانشکده صنعت هواپیمایی فارغ 200الی  150وی ادامه داد: ساالنه 

نفر دانشجو و  1100پذیر حوزه مهارتی جمعاً  دانش 350دانشجوی آکادمیک و  750حال حاضر 



م.پذیر داری دانش

 

دانشکده این صنعت هواپیمایی اشاره کرد و گفت:  96درصدی بودجه سال  30قنبری به افزایش 

 میلیارد تومان افزایش یافت. 14میلیارد تومان بود که امسال به  11سال گذشته بودجه دانشکده 

کنیم، سال  ها را دریافت می ها بودجه رئیس دانشکده هواپیمایی گفت: متناسب با پرداخت

 درصد بودجه را جذب کردیم. 95ته گذش

 



 

 

 


