
 

ایکائو و باشگاههای هوائی اروپا و  و عضو 1933این دانشگاه معروفترین دانشگاه علوم هوائی اوکراین تاسیس 

را در اروپا به  4هوا و فضای اروپا و در حال حاضر رتبه تک روقمی  کانادا و دارای رتبه سوم دانشگاههای علوم

 .اختصاص داده است خود

 .دانشجویان در مقاطع لیسانس، فوق لیسانس و دکترا میتوانند تحصیل کنند

خوابگاه مناسب و البراتوارهای مجهز  توران ، باشگاه ورزشی ، سایبرنت،دانشگاه نائو دارای امکانات تریا ، رس

 .غیره برای دانشجویان این دانشگاه همواره فراهم است دانشگاهی ، زمینهای ورزشی، مرکز درمانی و

 دکترا پایه تا و لیسانس فوق و لیسانس :مقاطع تحصیلی

مهندسی الکترونیک هواپیما ، مهندسی  های هوا و فضا ، رشته دانشگاه این   رشته های موجود در دانشگاه نائو

و هلی کوپتر ، تعمیر و نگهداری هواپیما ، کنترل و برج مراقبت ،  هواپیما ساخت و طراحی  مکانیک هواپیما ،

ریت ترافیک هوایی ، مدی کامپیوتری هواپیما و هلی کوپتر، مهندسی مکانیک هواپیما ، کنترل رادار ، سیستمهای

مدیریت اقتصاد و روابط بین الملل ، رادیوالکترونیک ،  نقل هوایی ، اکولوژی محیط ، حقوق ، معماری ، حمل و

 کامپیوتر نرم افزار و سخت افزار مهندسی پرواز ،

 شوند می داده آموزش انگلیسی زبان  رشته هایی که به

رادیو الکترونیک ، سیستمهای  مهندسی  اکولوژی ، علوم کامپیوتر ، مهندسی انرژی ، مهندسی الکترونیک

 کامپیوتر ، ساخت ، هوا و فضا ، اتوماسیون و فناوری جامع کامپیوتر کامپیوتری و کنترل و اتوماتیک ، مهندسی

 آموزش نیز کامپیوتر معمول دروس بر عالوه و انگلیسی زبان به رشته 10 حدود در و روسی زبان   زبان تدریس

 .شود می داده

-800فاصله خوابگاه با دانشگاه و کالج  و است شده واقع طبقه 9 ساختمان یک در خوابگاه   ائوخوابگاه دانشگاه ن

 .متغییر است 120-50ماهیانه  متر می باشد و هزینه خوابگاه 700

دانشگاهی که به زبان انگلیسی  های رشته شهریه. است متغییر سال در دالر 4900-3900   شهریه دانشگاه نائو

 .دالر گرانتر است 1000شوند  آموزش داده می
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  دانشکده ها و رشته ها

دانشکده اطالعات و سیستمهای تشخیصی : سیستمهای ارزیابی اطالعات، فن آور اطالعات، سیستمهای حفاظت 

 اطالعات، امنیت فن آوری اطالعات،

 سیستمهای فضا نوردی

 الکترونیک و سیستمهای هدایت کننده

 نه ای، علوم کامپیوتریفن آوری رایانه : سیستمهای رایا

 اقتصاد مدنی، اقتصاد و مدیریت، مدیریت اجتماعی

 حقوق هوانوردی

 سیستمهای ناوبری هوایی

 روابط بین الملل
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