
 بسمه تعالی

 با سالم

بدینوسیله برنامه اولین همایش ملی رویکردهای میان رشته ای در ارتباطات 

.هوانوردی تقدیم حضور می گردد  

همایشنام حضوری و ارائه کارت حضور در  ثبت 8088تا  8088  

تالوت قرآن و سرود ملی 8088تا  8088  

ان ت، پیام کاپیست محترم دانشکده صنعت هوانوردیسخنرانی ریا 8088تا  8088

ر رحیمیسخنرانی پرفسو مددی،  

ارائه خانم تویسرکانی با موضوع  8088تا  8088  

Hidden Aspects of Aviation Communication, CRM; Panacea or 

not? 

با موضوع نیانعرفاارائه جناب آقای  0808تا  8088  

Areas of Research in Aviation English 

پذیرایی 0888تا  0808  

با موضوع ارائه کاپیتان کاویانپور 0008تا  0888  

Lack of English Proficiency and Direct Impact on Crisis 

Management in Aviation 

ارائه جناب آقای رضایی با موضوع  0088تا  0008  

Aviation English Testing; on The Right or Wrong Track? 

سخنرانی پرفسور رحیمی 0888تا 0088  



نماز و نهار 0888تا  0888  

 بخش دوم همایش

پنل دیسکاشن و سواالت آزاد شرکت کنندگان در همایش از اساتید  0088تا  0888  

پذیرایی 0058تا  0088  

بیانیه همایش 0088تا  0058  

مراسم تقدیر از اساتید، تقدیر از صدای ماندگار هوانوردی ایران،  0088تا  0088

به  از طرف دانشکده صنعت هوانوردی کشوری اهدای گواهی حضورو  اختتامیه

 شرکت کنندگان در همایش

صبح خودروی خود را در پارکینگ شرقی  8088اعت خواهشمند است قبل از س

و  5و 0پارکینگهای جنب ترمینال  در صورت پر بودن درجنب دانشکده و

.پارک فرمایید  روبروی سازمان هواپیمایی کشوری پارکینگ  

مه به ایشان که دعوتنا شخص ثبت نام کننده صرفا برای همایشدرگواهی حضور

.خواهد شد است صادرو ثبت نام حضوری انجام داده ارسال شده   

می باشید لطفا از وجه به محدودیت مکانی چنانچه قادر به شرکت در همایش نبا ت

.قبل اطالع دهید  

اطالعیه های موجود در سایت دانشکده صنعت هوانوردی به آدرس  لطفا   

WWW.CATC.AC.IR 

.مالحظه فرمایید را   

ان محترم شرکت مدیر ،ون وزیرشوری و معایی کریاست محترم سازمان هواپیما

، استان تهران  دانشگاه پیام نور و اساتیدیاست گروه زبان ر گاه های کشور،فرود

ریاست گروه زبان دانشگاه علوم پزشکی زنجان، اساتید و مدرسین دانشگاه های 

، خلبانان شرکتهای ...و،مشهد از شهرهای اهواز،شیراز،اصفهان مختلف 

http://www.catc.ac.ir/


هواپیمایی، کنترلرهای برج مراقبت و مرکز کنترل پرواز مهمانان ویژه همایش 

.می باشند  

 با تشکر دبیرخانه همایش

 

  


