
های صنعت هوانوردی ايران در منطقه/ دانشکده صنعت تشريح جايگاه و توانمندی

 هواپیمايی دارای اعتبار جهانی است 

قائم مقام رئیس سازمان هواپیمايی کشوری با بیان اينکه دو عنصر صنعت هوانوردی ايران را به شکل خاصی در 

استفاده از نیروی انسانی بومی و با صالحیت عالی است که منطقه متمايز و بدون رقیب کرده است؛ گفت: يک مورد 

بازار مورد ديکر شوند و کشور تربیت می های فنی و تخصصی شرکت دارد که بیشتر در داخلدر تمام فعالیت

المللی از اين ای است که رقبای ما به واسطه تمرکز فراوان بر بازار حمل و نقل بینپرکشش تقاضای سفرهای منطقه

 موهبت برخوردار نیستند. 

 

مبتنی بر  part۱۴۷به گزارش خبرنگار پايگاه خبری وزارت راه و شهرسازی مراسم اعطای گواهینامه بین المللی 

به دانشکده صنعت هواپیمايی، با حضور آرش خدايی قائم مقام سازمان هواپیمايی کشوری، فرانسوا  EASAقوانین 

  ی در دانشکده صنعت هواپیمايی برگزار شد.دله سفیر بلژيک در ايران و اعضای کمیته هوا فضای رياست جمهور

 

 را ايران هوانوردی صنعت عنصر  دو: گفت مراسم، اين در کشوری هواپیمايی سازمان رئیس مقام قائم خدايی آرش 

 صالحیت با و بومی انسانی نیروی از استفاده نخست است؛ کرده رقیب بدون و متمايز منطقه در خاصی شکل به

شوند و دومین ر در داخل کشور تربیت میبیشت که دارد شرکت تخصصی و فنی هایفعالیت تمام در که است عالی

ای است که رقبای ما به واسطه تمرکز فراوان بر بازار حمل و نقل بین عنصر بازار پرکشش تقاضای سفرهای منطقه

 المللی از اين موهبت برخوردار نیستند. 



 

ای از تايید اين توانايی دانست و به دانشکده صنعت هواپیمايی را نشانه part۱۴۷المللی وی اعطای گواهینامه بین

 گفت: مسیر اين پیشرفت ادامه خواهد داشت.

خدايی ادامه داد:ايران در زمره چند کشوری است که تربیت کننده مهندس در دنیا است و اين توانايی در ايران 

دت محدوديت در دسرسی به خدمات و محصوالت هوايی بالشک توان فنی نهادينه شده است. در دوران طوالنی م

 و مهندسی مهندسین ايرانی باعث ادامه رشد قابل توجه صنعت هواپیمايی در ايران شد. 

 

نعت هواپیمايی تمامی مجوزهای الزم برای قائم مقام رئیس سازمان هواپیمايی کشوری با بیان اينکه دانشکده ص

های تخصصی را از سازمان هواپیمايی اخذ کرده است، گفت:فارغ التحصیالن اين مرکز با صالحیت ارائه آموزش

کنند و درصد خوبی از اين مرکز خارج می شوند و عموما به سادگی وارد بازار کار شده و به سرعت ارتقا پیدا می

ان و مديران صنعت، فارغ التحصیالن اين دانشکده هستند و تصمیم مديريت دانشکده برای قابل توجهی از متخصص

اخذ تايیديه از مرکزی که مورد تايید اتحاديه اروپا باشد اقدام هوشمندانه و به موقعی است که اين موقعیت را حفط 

 کند. 

 

دانم برای فرآيندی که شما شروع های انجام شده اين کار را آغازی میداد: ضمن ابراز خوشحالی از تالش وی ادامه

ی ثقل ايمنی ما باقی بماند بلکه دارای اعتباری جهانی و منطقه ای باشد و برای سالیان کرديد تا اين مرکز نه تها نقطه

 ای فارغ التحطیالن اين مرکز باشد. طوالنی محور توسعه دانش هوانوردی و مايه اعتباری بر


