
یا من ارجوه لکل خیر 
که ربای هر خیری هب او امید دارم ای



 تشکیل شورای پژوهش شرکت فرودگاهها با تیم ترکیبی از شرکت و دانشکده

 تدوین و اجرای دوره های جدیدHLO ،معلم خلبانی پهپاد، اطفا حریق با هلی کوپتر ،  ...

 اجرای دوره های متنوع مقررات(Air OPS, Part 21. Part M, Part 145, …)

 برگزاری دوره مدیریت فرودگاهیAMPAP با همکاری شرکت فرودگاهها وACI

 (غیر کادمیک)نفر ساعت آموزش تخصصی ۲۰۰۰۰۰اجرای بیش از سالی

 برگزاری آزمونهایrating الکترونیک شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران

 اولین مرکز سنجش سطح زبان هوانوردی در ایران(LPR)

سوابقی از همکاری های مشترک



 ۱۴۰۰اخذ مجوز رشته اویونیک آکادمیک با جذب از کنکور سراسری از سال

 دارای گواهینامهASTO وPART 147 و در حال پیگیری گواهینامه آموزشATCO  و

ایمنی زمینی و خدمات فرودگاهی از سازمان هواپیمایی

 برگزاری آزمونهای فنی ماژوالرBasic

 برگزاری دوره هایی در حوزه آزمونهای غیر مخرب(NDT)

فعال شدن آموزش مجازی بالفاصله بعد از شیوع کرونا در حوزه های مختلف

برگزاری دوره های متنوع برای شرکت های نفتی که فرودگاه یا سکوی فرود دارند

سوابقی از همکاری های مشترک



طیف وسیعی از مدیران و کارشناسان سازمان هواپیمایی کشوری

تقریبا همه کنترلرهای بخش غیر نظامی

 درصد کارشناسان حوزه عملیات هوانوردی شرکت فرودگاههای کشور۸۰بیش از

 (ظامیو حتی بعضا ن)طیف وسیعی از مدیران و کارشناسان بخش تعمیراتی در حوزه هواپیماهای تجاری

بعضی از شرکتها و اجزاء صنعت اولویت اول استخدام را به فارغ التحصیالن این مرکز می دهند

ضریب نفوذ فارغ التحصیالن دانشکده در صنعت



راهکارهای ایجاد فضای تبادل دانش در صنعت

همیاری در سیاستگذاری آموزشی در صنعت از طریق تشکیل شورای آموزشی مشترک

همکاری در تدوین، برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی بصورت مشترک

همیاری در سیاستگذاری پژوهشی در صنعت از طریق تشکیل شورای پژوهشی مشترک

همکاری در مدیریت، نظارت و اجرای پروژه های پژوهشی بصورت مشترک

ینه هابرگزاری دوره هایی نسبتا پر هزینه با ادغام متقاضیان چند شرکت در راستای کاهش هز

ایجاد میزگرد و چت رومهای تخصصی برای طرح و حل سواالت مختلف شاغلین صنعت



مشارکت در تهیه برنامه آموزشی بشکل سازمان یافته

بهبود اثر بخشی دوره ها

 (متضمن خد/ آکادمیک )اصالح سرفصلهای موجود با توجه به نیازهای صنعت )علتهایی که ریشه در محتوی دارند

علتهایی که ریشه در نحوه ارائه دارند

علتهایی که ریشه در یادگیرنده دارند

تدوین دوره های جدید

محورهای همکاری های آموزشی



 (مثل نظرسنجی)ایجاد یک ساختار ساده و روان برای ابراز مشکالت

تشکیل یک تیم مرکب از مدرسین و متخصصین برای تحلیل مشکالت

 تحلیل مشکل توسط تیم مشارکتی و تفکیک راهکارهای آموزشی و غیر آموزشی

دنبال کردن مراحل تدوین دوره مطابق یک روش استاندارد برای راهکارهای آموزشی

.و ما در همه این مراحل میتوانیم با شما همراهی کنیم

تدوین دوره های جدید



تدوین دوره های جدید



قبل از اجرا

پیگیری اخذ مجوز از وزارت علوم برای برگزاری دوره های آکادمیک مورد نیاز صنعت

نعتنیاز سنجی آموزشی بر مبنای نیاز امروز و احیانا نیازهای آینده مبتنی بر طرح توسعه ص

تدوین دوره های تخصصی کوتاه مدت و بلند مدت به سفارش و مبتنی بر نیاز مشتری

برنامه ریزی آموزشی برای پرسنل

تهیه و به روز نگه داشتن بانک سواالت آزمون در سامانه مرکز

خدمات آموزشی قابل ارائه توسط دانشکده



حین اجرا

اجرای فعالیتهای آموزشی که صنعت تمایل به برون سپاری آن داشته باشد

اجرای دوره های تخصصی به سفارش متقاضی و مبتنی بر نیاز متقاضی

 نظارت بر فرآیند آموزش و ارتقاء آن

ارائه خدمات ستادی آموزش نظیر ثبت نام، تهیه لیست حضور و غیاب، لیست نمره و ثبت و نگهداری
اطالعات دوره در سامانه و دادن دسترسی برای مشاهده آینده

ارائه خدمات ستادی برای آزمونهای صنعت

 تامین فضا و خدمات آموزشی

خدمات آموزشی قابل ارائه توسط دانشکده



پس از اجرا

ارزیابی نتایج آموزشهای ارائه شده

ارائه گزارشها ی آماری و تحلیل نتایج آزمون به مراکز جهت بهبود آموزشهای ارائه شده

اخذ بازخورد از صنعت برای اصالح برنامه های آموزشی جهت کاهش شکاف بین آموزش و نیاز صنعت

 ش و مدیریت دان)تهیه بانک اطالعات اساتید مجرب و ارائه به ذینفعان برای رشد و بالندگی صنعت

(  استفاده از ذخایر پنهان دانش  فعاالن حقیقی و حقوقی صنعت

خدمات آموزشی قابل ارائه توسط دانشکده



همکاری در کلیه سطوح در زمینه طرحهای پژوهشی شامل:

 برنامه ریزی

نیازسنجی

ارزیابی

مدیریت

اجرا

 نظارت

مشاوره فنی در خصوص خرید تجهیزات

خدمات پژوهشی قابل ارائه توسط دانشکده



 (فیلم، کتاب، نشریه، نرم افزار، پایان نامه، )بهره برداری از منابع و مدارک چاپی و غیر چاپی....

 برگزاری مشترک کارگاهها، سمینارها، کنفرانسها، همایش ها و...

 بهره برداری از امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی

ورت اجرای پروژه های تحقیقاتی از طریق هدایت پایان نامه های دانشجویی توسط اساتید مرکز و یا بص

صنعت متخصصینمشترک بین اساتید مرکز و 

های تحصیالت تکمیلی مرتبط با صنعتنامهحمایت از پایان

انجام نظرسنجی ها

خدمات پژوهشی قابل ارائه توسط دانشکده



 مراجعه به سایتcatc.ac.ir و ورود به صفحه در باره ما و انتخاب گزینه تماس با ما

انتخاب لینک مناسب و تکمیل فرم مربوطه.

ثبت نام در سامانه جهت برقراری یک ارتباط مطمئن و مداوم



https://forms.office.com/r/dSNpNMwN4q

عضویت در باشگاه اساتید مرکز

https://forms.office.com/r/3Hdaq55MVZ

عضویت در باشگاه دانش آموختگان مرکز

https://forms.office.com/r/6xka1Se6ge

ثبت اطالعات در بانک داده مدیران و کارشناسان آموزش صنعت

https://forms.office.com/r/N9y5LX9qSs
فرم درخواست دوره

https://forms.office.com/r/dSNpNMwN4q
https://forms.office.com/r/3Hdaq55MVZ
https://forms.office.com/r/3Hdaq55MVZ
https://forms.office.com/r/6xka1Se6ge
https://forms.office.com/r/N9y5LX9qSs


 مراجعه به لینک

پر کردن فرم درخواست دوره

ق ایمیل و پایان هر هفته این درخواستها بررسی و به متقاضیان محترم  بصورت تلفنی، از طری

.  یا پیامک پاسخ داده خواهد شد

آن در صورتیکه حجم دوره های درخواستی از سطح معینی فراتر رود کد تخفیف صادر و اثر

.در دوره های بعدی منظور خواهد شد

(فردی یا گروهی)نحوه درخواست دوره 

https://forms.office.com/r/N9y5LX9qSs



نامه اخیر سازمان

فهرست دوره ها

فایلها و لینکهای معرفی شده در سایت دانشکده بارگذاری شده اند

نامه سازمان.pdf
فهرست دوره های مرکز.xlsx


ر                          هب امید دیدا

زبرگ فکر کن ،     کوچک عمل کن ،     از همین حاال شروع کن

:امیر مومنان علی علیه السالم



بمسئلتی ایاک  ، جمیع خیر الدنیا و جمیع خیر
االخرهاعطنی 

یا و همه خوبی و خیر آخرت را عطا کن هب من هب خاطر ردخواستی که از تو کردم ،  همه خوبی دن 


