
 

 بسمه تعالی 

 

.دیکن کیکل  اسم دوره یرو ستیدوره ها تنها کاف اتیمشاهده جزئ یو برارا در یک نگاه مشاهده نموده  آکادمی پرواز چکاوک آسمانتوانید تقویم آموزشی در این صفحه شما می  

 نام دوره/کارگاه  تاریخ برگزاری  نحوه برگزاری  طول دوره  هزینه ثبت نام توضیحات 

در صورت تمایل گواهی حضور در  
 .کارگاه آموزشی اعطا می شود 

 رایگان

 کلیک کنید
ساعت    2.5 ATL & CRS   ماهآبان  8 آنالین  آموزشی  وبینار  

 CR3دوره آموزشی   ماهآبان  14الی  11 آنالین ساعت  12 کلیک کنید 

   ماهآبان   13و   12 حضوری ساعت  16 کلیک کنید 
NDT(PT) Level l & ll  * 

 تست مایع نافذ در صنعت هواپیمایی 

در صورت تمایل گواهی حضور در  

 .کارگاه آموزشی اعطا می شود 
 DG ماهآبان  14 آنالین ساعت  2.5 رایگان

 FTS ماه آبان  18الی  15 آنالین ساعت  12 کلیک کنید 
 
 

 (SMS Level 1) ی منیا  تیریمد ستمیدوره س  ماهآبان   21و   20و   19 آنالین ساعت  16 کلیک کنید

در صورت تمایل گواهی حضور در  

 .کارگاه آموزشی اعطا می شود 

 رایگان

 کلیک کنید
 Basic Navigationوبینار آموزشی   ماهآبان  21 آنالین ساعت  2.5

 
 

 16:30الی   8:30ساعت  ماهآبان   27و  26 حضوری ساعت  16 کلیک کنید
NDT(MT) Level l & ll  * 

 تست ذرات مغناطیسی در صنعت هواپیمایی 

 FTS ماه آبان 28الی  26 آنالین - کلیک کنید 

در صورت تمایل گواهی حضور در  

 .کارگاه آموزشی اعطا می شود 

 رایگان

 کلیک کنید
 FDMوبینار آموزشی  20:30الی  18ساعت  ماهآبان  28 آنالین ساعت  2.5

 

 در دوره هایی که آزمون نهایی دارند پس از کسب حداقل نمره گواهینامه معتبر از دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری اعطا خواهد شد.  ➢

 کسب نمره قبولی در آزمون پایان دوره، گواهی حضور اعطا می گردد.در صورت عدم  ➢

 اطمینان حاصل فرمایید؛ در طول دوره نیز این تست انجام خواهد شد.  تشخیص رنگ ها )کوررنگی(از عدم اختالت بینایی در   MTو  PTجهت ثبت نام در دوره های تست های غیر مخرب  ➢

 را مطالعه فرمایید. سایت  حتما بخش قوانین ➢

 آبان ماهتقویم آموزشی 

 

https://pcaaero.com/product/atl-crs/
https://pcaaero.com/product/dye-penetrant-testing/
https://pcaaero.com/product/dye-penetrant-testing/
https://pcaaero.com/product/fuel-tank-safety/
https://pcaaero.com/product/sms-level-1/
https://pcaaero.com/product/basic-navigation/
https://pcaaero.com/product/magnetic-particle-testing/
https://pcaaero.com/product/fuel-tank-safety/
https://pcaaero.com/product/fdmfree/
https://pcaaero.com/color-blind-test/

