بسمه تعالی

اطالعیه برگزاری دوره  MBAهوانوردی دانشگاه شیراز
(کالسها به صورت حضوری و آنالین)
دانشگاه شیراز با همکاری آکادمی مدیریت هوانوردی آنا با افتخار اولین دوره  MBAهوانوردی جنوب کشور را
در اسفند  8931برگزار مینماید




تخصصی ترین دوره مدیریت هوانوردی در کشور



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



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



آندسته از متقاضیانی که امکان حضوردرکالس ندارند میتوانند به صورت آنالین درکالسهای دوره
شرکت نمایند.
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هدف از دوره:
ارتقای سطح مدیریتی و کارشناسان صنعت هوانوردی به دانش روز مدیریت هوانوردی بین المللی
وضعیت صنعت:
صنعت هوانوردی از صنایع مهم و استراتژیک  ،جهت توسعه یک کشور می باشد از این رو تالش برای داشتن صنعت پیشرو
همگام با صنعت هوانوردی بین المللی  ،یک وظیفه ملی و همگانی می باشد.در حال حاضر تعداد ناوگان مسافری فعلی کشور
در حدود  033فروند می باشد که از این میزان  063فروند زمینگیر و  043فروند عملیاتی می باشد و نیاز کشور براساس سند
چشم انداز  0434به  433تا  033فروند می باشد که جهت تحقق این امر و غلبه بر چالشهای موجود از جمله تحریم های
ظالمانه نیازمند داشتن مدیران توانمند و آشنا با علم روز مدیریت هوانوردی می باشد.
مخاطبان دوره:
کارشناسان صنعت

مدیران صنعت

دانشجویان و عالقمندان به صنعت هوانوردی.

مدت دوره:
دوره عالی مدیریت کسب و کار هوانوردی به صورت دوره هشت ماهه و در  003ساعت برگزار می گردد و جهت تسهیل
حضور کارکنان شاغل زمان برگزاری دوره روز  0شنبه از ساعت  8صبح الی  01می باشد.
شرایط پذیرش دوره:
داشتن شرایط عمومی و اختصاصی

داشتن مدرک حداقل کارشناسی

مصاحبه و تکمیل فرم ثبت نام

روش اجرای دوره:
ارایه شفاهی در کالس

بازدید عملی از صنعت

مطالعات میدانی و تطبیقی

مورد کاوی

اساتید دوره:
اساتید دوره از اعضای هییت علمی دانشگاه شیراز و مدیران و متخصصین ارشد صنعت هوانوردی می باشند
گواهینامه دوره:
ارایه گواهینامه رسمی پایان دوره دانشگاه شیراز به دو زبان فارسی و انگلیسی
دعوت از نخبگان و مدیران صنعت:
موسسه 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  MBAهوانوردی:

ردیف

عنوان درس

ساعات

0

تصمیم گیری مدیران با روشهای مقداری

00

0

مفاهیم اساسی صنعت هوانوردی

00

0

مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی

00

4

مدیریت و تامین مالی درهوانوردی

00

0

داد و ستد بین المللی

8

6

اقتصاد خرد ،کالن و تحلیل اقتصادی در هوانوردی

06

1

مدیریت ایمنی هوانوردی

06

8

مدیریت عملیات هوانوردی

06

9

مهندسی تعمیرات ،لجستیک و برنامه ریزی هوانوردی

06

03

مدیریت فروش و سیستم های فروش مسافر

06

00

زبان تخصصی در هوانوردی

00

00

مدیریت خدمات فرودگاهی (لود کنترل و دیسپچینگ)

00

00

مدیریت فرودگاهی

00

04

مدیریت بازاریابی هوانوردی

00

00

روشهای پیشبینی و تحلیل بازار هوانوردی

06

06

قوانین،مقررات و حقوق هوانوردی

00

01

مدیریت استراتژیک هوانوردی

06

08

مدیریت ترافیک هوایی

8

جمع

006
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شهریه و نحوه پرداخت :
*شهریه کل دوره حضوری مبلغ  1.0میلیون تومان می باشد
*شهریه کل دوره آنالین مبلغ  6میلیون تومان میباشد
نقد :در صورت پرداخت کل شهریه بصورت نقد دردوره حضوری شهریه دوره  6.0میلیون تومان و در دوره مجازی 0.0
میلیون تومان خواهد شد
اقساطی :پرداخت  0میلیون تومان هنگام ثبت نام و مابقی در طی  0یا  4قسط حداکثر تا  03آبان  0099تسویه شود.

دوره آنالین  MBAهوانوردی:
برای اولین در کشور دوره  MBAهوانوردی 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 بر اساس 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 حضوری و در محل دانشگاه شرکت نمایند(.برنامه آزمون از قبل اطالع
رسانی میشود)

شماره حساب واریز وجه :

مبالغ ثبت نامی میبایست به حساب شماره  899197631331ویابه شماره کارت
 1936978939939619به نام موسسه مدیریت هوانوردی آنا واریز گردد.
مدارک مورد نیاز :
کپی کارت ملی  ،کپی شناسنامه  ،کپی تمامی مدارک تحصیلی  2 ،قطعه عکس ،کپی فیش یا رسید ،کپی مدارک

تخصص های هوانوردی (درصورت داشتن)
آدرس محل برگزاری دوره ها در دانشگاه شیراز :
شیراز ،خیابان قصرالدشت ،نبش قم آباد ،مرکز آموزش های آزاد و تخصصی دانشگاه شیراز به شماره تلفن:
96897892838- 9

93929913777

*

آدرس موسسه هوانوردی آنا:
تهران شهرک اکباتان بلوار نفیسی کوچه تیرداد ساختمان نسترن پالک 3طبقه 1واحد 89تماس33791767 89 :
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