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Time schedule:
1

پیش ثبت نام

2

تعیین سطح و قرارگرفتن در ساعات با ارایه فرمهایی از طرف مسئول ثبت نام به دانشپذیران ،اقدام به
تعیین سطح و قرارگرفتن دانشپذیران حضوری در ساعات پیشنهادی
پیشنهادی
خودشان خواهد شد.

دانشپذیران میتوانند اقدام به ثبت نام اولیه نمایند ( ارسال نام و
نام خانوادگی_شماره تماس_زمان پیشنهادی دانشپذیران
حضوری_دوره(ها)ی موردنظر ،به آیدی مسئول ثبت نام ).
مهلت پیش ثبت نام تا تاریخ  1396/10/15میباشد.

از تاریخ  1396/10/16تا تاریخ 1396/10/22
3

ثبت نام نهایی

4

شروع دوره

5

پایان دوره

پایان دورهها به مدت ده هفته از شروع کالسها است .در این مدت هر
گروه چهل ساعت آموزش را خواهد گذراند.

6

آزمون نهایی و ارا ئه مدرک

درصورت پذیرفته شدن در آزمون تئوری و همچنین آزمون عملی،
مدرکی از طرف دورههای آزاد دانشکدهی صنعت هواپیمایی کشوری
به دانشپذیران اعطا خواهد شد (الزم به ذکر است که پذیرفته شدن
در این آزمونها منوط به پیگیری جدی کالسها میباشد).

دانشپذیران با مراجعه به سایت دانشکده اقدام به قطعی کردن ثبت
نام خود نمایند.
ثبت نام نهایی از تاریخ  96/10/23تا تاریخ  1396/10/30است.
شروع دورهها باتوجه به زمانبندی کالسها ،به ترتیب از تاریخ
 1396/11/7است.



در مرحله پیشثبتنام ،نام و نام خانوادگی ،شماره تماس ،عنوان حضوری یا مجازی برای دوره موردنظر و همچنین
زمان پیشنهادی( دانشپذیرانی که قصد شرکت در دورهها بصورت حضوری را دارند) به آیدی مسئول ثبت نام ارسال
شود .میتوان همزمان در چند دوره پیش ثبت نام انجام داد.



این دورهها بصورت رایگان بوده و تنها در مرحله ثبت نام نهایی ،مبلغ 700.000ریال به منظور صدور مدرک و برخی
امور از طرف واحد آموزشهای آزاد دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری بصورت اینترنتی اخذ خواهد شد .وجه پرداختی
در صورت انصراف و یا عدم قبولی در آزمون ،قابل عودت نمیباشد.



سعی بر این است که دانشپذیران حضوری در ساعات پیشنهادی خود در دورهها حضور داشته باشند .به این منظور
در زمان پیش ثبت نام ،تمامی زمانهای خالی در هریک از روزهای هفته (حتی پنج شنبه و جمعه) اعالم شود .نتیجه
اسامی کالسهای حضوری در مرحله دوم اعالم خواهد شد.
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مدت زمان تشکیل کالس برای هر گروه یک جلسه چهار ساعت در یک روز هفته خواهد بود .طول هریک از دورهها
 40ساعت در  10هفته میباشد.



داوطلبین میتوانند در یک یا چند دوره ثبت نام نهایی انجام دهند.



این دورهها بصورت رایگان بوده اما در طول آموزش فیلترهایی علمی به منظور عبور افرادی که واقعا به منظور آموختن
در کالسها حضور دارند وجود دارد که عبور از آنها مستلزم پیگیری کالسها و پروژههای محول شده بصورت جدی
میباشد.



به منظور ثبت نام ،داشتن پیش نیازهای موجود در آگهی ثبت نام کفایت میکند و این دوره شرط دانشجو بودن یا
الکترونیکی بودن را ندارد .اما در فرایند تعیین سطح ،دانش پذیران در کالسی با سطح مربوطه قرار خواهند گرفت.

شرکت در دورهها بصورت مجازی :


روال ثبت نام به منظور شرکت در دورهها بصورت مجازی ،همانند روال مندرج در جدول فوق میباشد.



شرکت کنندگان در دورههای مجازی فیلم ضبط شده کالس و همچنین فیلمهای تکمیلی ضبط شده برای سطوح
مختلف را در پایان هر جلسه دریافت خواهند کرد و همچنین پروژهها و تمرینات محول شده به دانشپذیران حضوری
را میبایست که دانشپذیران مجازی نیز انجام داده و پیگیر دوره ها باشند.



در دورههای مجازی نیز درصورت پذیرفته شدن در آزمون تئوری و همچنین آزمون عملی ،مدرک دوره از طرف
دورههای آزاد دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری به دانشپذیران اعطا خواهد شد.



پیش ثبتنام به منظور شرکت در دورهها بصورت حضوری ،به معنی پذیرفته شدن در دورهها بصورت حضوری نیست.
در صورتی که تعداد داوطلبین شرکت در دورههای حضوری بیشتر از ظرفیت باشد ،میبایست که برخی بصورت مجازی
دورهها را دنبال کنند .در این صورت به افرادی که در دورههای حضوری پذیرفته شده باشند در مرحله دوم اعالم
خواهد شد.



آزمونها به دو صورت حضوری و آنالین برگزار خواهد شد که دانشپذیران میتوانند به یکی از دو روش در آزمونها
شرکت کنند.



تاکید میشود که موفق شدن در آزمونهای تئوری و عملی مستلزم پیگیری جدی کالسها و انجام پروژههای عملی
محول شده به دانشپذیران میباشد.

محل برگزاری دورههای آموزشی :تهران .ضلع جنوبی میدان آزادی .خیابان معراج .دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری.

