
 

 0.0 

 

 ه کلیه خدمات بصورت تفکیکی شامل اخذ  ویزا ، تهیه هتل و بلیط هواپیما نیز میسر می باشد.ئارا

 09194141438و واتساپ :  ) خانم مبشری (، تلگرام   09124380170 -88992004 کسب اطالعات :

www.tournamayeshgah.com     
 

 

اطالعات 

   نمایشگاه

 .نمایشگاه صنایع هوانوردی و حمل هوایی مونیخ بهترین رویداد تجاری و فناوری صنعت هوافضا در جهان است

 www.airtec.aero  :وب سایت رسمی نمایشگاه 

 

 

 

 

 موضوعات اصلی

ار برجسته علم و صنعت با یكدیگر دیدنمایشگاه صنایع هوانوردی و حمل هوایی مونیخ همراه با پنج سمپوزیم كه در آن متخصصان ) ارتباط صنعت و علم

 2022خ یی مونیمی كنند و آخرین پیشرفت ها و روندها را بحث می نمایند، برگزار می گردد. همانند دوره های پیشین، نمایشگاه صنایع هوانوردی و حمل هوا

ساخت افزایشی، اتوماسیون، پرواز )سمپوزیم، )ی شودنیز محلی ایده آل برای تصمیم گیران جهت برقراری ارتباط در زنجیره تأمین هوافضا محسوب م

د مهم و رالكتریكی، اجالس زنجیره تأمین جهانی، اجالس تحقیق و توسعه آینده هوانوردی، اجالس تحقیق و توسعه كامپوزیت ها، این كنفرانس تمام موا

ن برجسته همراه با مقاالت، جلسات گفتگو، نشست های آموزشی و دو راهبردی هوافضا را در بر می گیرد. برنامه های آن شامل جلسات ارائه توسط متخصصا

ماموریت وسایل بدون سرنشین غیرنظامی، آرایه های دوگانه، یكپارچگی ) UAV،(اجالس صنعتی تداركات/ مدیریت زنجیره تأمین و تحقیق و توسعه است

سرنشین شامل بازار نظامی و غیرنظامی جهت تبادل آخرین فناوری ها و مأموریت  گردهمایی بین المللی برای افراد فعال در سیستم های بدون  UAVهوافضا، 

 ستت، (در این محل متخصصان برجسته صنعت، دانشگاه و موسسات دولتی جهت مالقات و بحث گرد هم می آیند .سیستم های بدون سرنشین فراهم می نماید

روش های كم هزینه برای ساخت وسایل پرتاپ و سایر اجزا مورد نیاز، فناوری های نوین  وسعه سیستم های پرتاپ با هزینه بخش خصوصی، )ت هوانوردی

ر فضا در دبرای ایجاد سیستم های فضایی كم هزینه و قوی، توسعه مداوم حتی در سطوح ابتدایی پیچیدگی و قابلیت های سیستم فضایی، افزایش حضور بشر 

ناوری های آینده و اختراعات، آرایه های دوگانه، پلتفرم های سبز، عملكرد بالگردهای غیرنظامی و نظامی، شبیه ف) بالگرد، (مقیاس جمعی و/یا با هزینه های كم

، (فناوری تست زمین و پرواز، آگاهی از وضعیت، ماموریت بالگرد ، SAR،HEMSسازی پرواز، ایمنی پرواز و آموزش خلبان، تعمیر و نگهداری، 

های هوایی،  كاركرد اقتصادی ناوگان)کارکرد (،سیون حسگرها، سیستم های ناوبری ارزان قیمت، بازسازی سه بعدیكالیبرا)هوانوردی در الكترونیك

برای  یچالش های پیش رو تولیدكنندگان قطعات اصلی جهت توسعه فناوری های جدید، تعمیرات مواد جدید مانند كامپوزیت و سرامیك ها، آموزش كارگاه

 الزم(كسب مهارت های 

 خدمات 

 تور  

 ترانسفر فرودگاهی و نمایشگاهی                                          ♥   ویزای شنگن              ♥                بلیط رفت و برگشت ) نرخ روز( ♥

 راهنمای فارسی زبان  ♥             کارت نمایشگاه  ♥     ستاره مرکز شهر با صبحانه   4و 5هتل   ♥

  بازدید از جاذبه های توریستی ♥                بیمه مسافرتی  ♥                   بازدید از نمایشگاه                  ♥

 مدارک
 شناسنامه متقاضی و همسر  ♥               ماه اعتبار 6گذر نامه متقاضی با  ♥

 مدارک شغلی ، مالی و ملكی ♥قطعه عكس                                          3  ♥

لوا ــگی

 گشـت
 شرکت خدمات مسافرت هوایی

 برگزار کننده تورهای نمایشگاهی بین المللی 
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 1401 آبان  6 – 4 *** مونیخ –آلمان 

26 –28 Oct 2022  *** Germany - MUNICH 

 

 

 

 1431654513، کدپستی  گروه تورهای نمایشگاهی - 4، واحد  1، طبقه  3تهران ، میدان دکتر فاطمی ، نبش خیابان شهید گمنام ، پالک 
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