بسمه تعالی

برای اولین بار در کشور برگزاری اولین دوره  DBAهوانوردی دانشگاه تهران
(شرکت در کالسها به صورت حضوری و آنالین)
آکادمی مدیریت هوانوردی آنا با همکاری دانشگاه تهران با افتخار اولین دوره  DBAهوانوردی کشوررا در
اسفند  8931برگزار مینماید



اولین و تخصصی ترین دوره مدیریت هوانوردی در کشور



با ارائه گواهینامه رسمی دانشگاه تهران به صورت دو زبان فارسی و انگلیسی



مدت دوره 81ماه بوده و به صورت یک روز در هفته برگزار میگردد



آندسته از متقاضیانی که امکان حضوردر کالس ندارند میتوانند به صورت آنالین درکالسهای دوره
شرکت نمایند.
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هدف از دوره:
تربیت رهبرانی که موجب خلق فرصتها و تحول در صنعت هوانوردی بین المللی گردد
وضعیت صنعت هوانوردی:
پیش بینی نیاز صنعت هوانوردی در سطح بین المللی تا  02سال آینده جهت پاسخگویی به تقاضای حمل بار و مسافر
بیش از  00222فروندهواپیمامیباشداز این رو جهت مدیریت در حوزه خدمات بازارهای جدید جهانی  ،به روزرسانی
و نگهداری ناوگان پروازی ،رعایت ایمنی پروازها و رقابت اقتصادی فشرده با رقبا وایجاد رضایت مندی در مسافران
نیازمند تربیت رهبرانی است که بتوانند با غلبه بر چالشهای صنعت ،موجب تحول و تاثیر گذاری در صنعت
هوانوردی گردد
در حال حاضر تعداد ناوگان مسافری فعلی کشور در حدود  022فروند می باشد که از این میزان  062فروند زمینگیر
و  042فروند عملیاتی می باشد و نیاز کشور براساس سند چشم انداز  0424به  422تا  022فروند می باشد که جهت
تحقق این امروغلبه بر چالشهای موجود از جمله تحریم های ظالمانه نیازمند داشتن رهبرانی در حوزه مدیریت
هوانوردی میباشد که بر این چالشها فائق آیند
مخاطبان دوره:
-0مدیران ارشدصنعت هوانوردی

 -0مدیران هواپیمایی

 -3دارندگان مدرک کارشناسی ارشد مرتبط

مدت دوره:
دوره عالی مدیریت کسب و کار هوانوردی به صورت دوره ده ماهه و در 002ساعت برگزار می گردد و جهت
تسهیل حضور کارکنان شاغل زمان برگزاری دوره روز  0شنبه از ساعت  0صبح الی  01می باشد.
شرایط پذیرش دوره:
-0داشتن شرایط عمومی و اختصاصی -2داشتن مدرک حداقل کارشناسی ارشد -3مصاحبه و تکمیل فرم ثبت نام

جهت کسب اطالعات بیشتر با آکادامی مدیریت هوانوردی آنا

تماس - 77453444

www.ana.ac

به طور معمول مخاطب دوره های  DBAهوانوردی ،مدیران ارشد شرکتهای هواپیمایی  ،سازمان ها و مراکز
هوانوردی و افرادی که می خواهندنقش رهبری در یک کسب و کار هوانوردی و خلق آینده آن سازمان را بر عهده
داشته باشند  ،هستند .به همین منظور نیز شرایط خاص جهت پذیرش در این دوره لحاظ شده است :
• افرادی که دارای مدرک کارشناسی ارشد و دکترا در رشته های مدیریتی یا بین رشته ای با رویکرد مدیریت می
باشند و دوره های  MBAرا طی کرده اند
تبصره  :افرادی که مدرک کارشناسی ارشد و دکترا داشته و دوره های  MBAهوانوردی را طی کرده اند و سابقه
مدیریتی به صورت اجرایی باالی 1سال داشته باشند (بررسی مدارک و مصاحبه)
تبصره  :افرادی که دارای مدرک کارشناسی میباشند و دوره های  MBAرا طی نکرده اند ولی باالی  00سال سابقه
مدیریتی بصورت اجرایی دارند (بررسی مدارک و مصاحبه)
تذکر  :موارد خاص که خارج از گزینه های باال باشند باید جهت بررسی با کارشناس ثبت نام هماهنگ نمایند
روش اجرای دوره:
-0ارایه شفاهی در کالس -0بازدید عملی از صنعت

-0مطالعات میدانی و تطبیقی

-4مورد کاوی

اساتید دوره:
اساتید دوره از اعضای هییت علمی دانشگاه تهران و مدیران و متخصصین ارشد صنعت هوانوردی می باشند
گواهینامه دوره:
ارایه گواهینامه رسمی پایان دوره دانشگاه تهران به دو زبان فارسی و انگلیسی به همراه ریزنمرات
دعوت از نخبگان و مدیران صنعت:
آکادمی مدیریت هوانوردی آنا از نخبگان  ،مدیران و متخصصین صنعت هوانوردی جهت همکاری های آموزشی و
پژوهشی دعوت به همکاری می نماید
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لیست دروس  DBAهوانوردی:
ردیف

ساعت

عنوان درس

0

اقتصاد هواپیمایی پیشرفته

04

0

مدیریت بازاریابی پیشرفته در هواپیمایی

06

0

حسابداری مدیریت هواپیمایی

06

4

مدیریت مالی پیشرفته در هواپیمایی

06

0

پیشبرد رفتار سازمانی در حمل و نقل هوایی

06

6

مدیریت سرمایه گذاری و تامین مالی در صنعت هوانوردی

06

1

کاربرد فناوری اطالعات در مدیریت هوانوردی

06

0

توسعه و مدیریت فرودگاه

06

9

مدیریت استراتژیک هوانوردی پیشرفته

06

02

حقوق هوانوردی

06

00

روانشناسی هوانوردی

06

00

سیستم های مدیریت ایمنی حمل و نقل هوایی

06

00

مدیریت زنجیره تامین هوانوردی

06

04

مدیریت دانش و سرمایه فکری سازمان

06

00

خالقیت و تفکر کارآفرینانه رهبران

06

06

مدیریت منابع انسانی پیشرفته

06

01

آینده پژوهشی و مدیریت تکنولوژی

06

00

دانش و مهارتهای نوین رهبری

06

09

سیستم های اطالعاتی مدیریت

06

02

دیجیتال مارکتینگ

06

00

تجارت بین المللی

02

00

سمینار روشهای تحقیق

4

00

سمینار روشهای تحقیق

4

04

سمینار روشهای تحقیق

4

***

جمع ساعات
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شهریه و نحوه پرداخت :
*شهریه کل دوره حضوری مبلغ  06میلیون تومان می باشد
*شهریه کل دوره آنالین مبلغ  04میلیون تومان میباشد
نحوه پرداخت  4:میلیون تومان هنگام ثبت نام و مابقی سه چک  4میلیون تومانی به صورت هر دو ماه یک چک
حداکثر تا 00شهریور  0099تسویه شود.

دوره آنالین  DBAهوانوردی:
برای اولین در کشور دوره  DBAهوانوردی به صورت آنالین نیز برگزار میشود و مخاطبانی که در شهرهای مختلف کشور حضور
دارند نیز می توانند به راحتی و با داشتن اینترنت با حداقل سرعت  006کیلوبایت و بدون نیاز به نرم افزار خاص به وسیله لینک و نام
کاربری و رمز عبوری که بعد از ثبت نام به ایشان داده میشود به کالس متصل شوند.در مورد کالس های آنالین نیز ذکر دو نکته
ضروری است
حضور غیاب افراد براساس حضور آنالین یا مشاهد آرشیو کالس از طریق سیستم اتوماتیک انجام میشود (آرشیو کالس پخش شده به
مدت یک هفته قابل مشاهد مجدد می باشد)
دانش پذیر باید در آزمون های دروس آزمون محور بصورت خضوری و در محل دانشکده فنی شرکت نمایند(.برنامه آزمون از قبل
اطالع رسانی میشود)

شماره حساب واریز وجه :
روش اول  -واریز بانکی-شماره حساب  0000409001بانک ملت شعبه دانشگاه تهران کد شناسه  0120420420092بنام
پردیس دانشکده فنی دانشگاه تهران
روش دوم -کارت به کارت -شماره کارت  6024001921900000کد شناسه 0120420420092
بانک ملت حتما از ATMاستفاده شود
روش سوم  -واریز پایا -شماره شبا  092002222222220000409001کدشناسه 0120420420092
درج کد شناسه در تمامی روش ها الزامیست در غیر اینصورت پول به حساب واریز نمیشود
مدارک مورد نیاز  :کپی کارت ملی  ،کپی شناسنامه  ،کپی تمامی مدارک تحصیلی  2 ،قطعه عکس ،کپی فیش یا
رسید ،کپی تخصص های هوانوردی (درصورت داشتن)
آدرس آکادمی مدیریت هوانوردی آنا :شهرک اکباتان بلوار نفیسی کوچه تیرداد ساختمان نسترن پالک 3طبقه5
واحد81

تماس77495444 :

آدرس محل برگزاری دوره ها در دانشگاه تهران  :خیابان کارگرشمالی روبروی خیابان نهم دانشکده فنی دانشگاه
تهران مرکز آموزشهای عالی دانشگاه تهران
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