شرکت نگاه آسمان
از شروع این فناوری با شما بوده ایم (تاسیس )1388

نام دوره

خلبانی و اپراتوری پهپاد با محوریت محصوالت پروازی

Dji

ساختار شناسی کالس مولتی روتور ،معرفی بهترین مدل های مولتی روتور
اصطالحات و تاریخچه حوزه مولتی روتور و دسته بندی پهپادها
معرفی سخت افزار ربات پرنده شما به صورت کامل (تعریف اصالحات مختلف و اجزای کامل ربات پرنده شما)
آموزش نرم افزار کنترل پرواز به صورت کامل و گزینه به گزینه (نرم افزار )Dji Fly ،Dji Go ،Dji G0 4

آموزش انجام کالیبره های مختلف دستگاه و انجام بروزرسانی های دوره ای
کالیبره  ،IMUکالیبره قطب نما ،کالیبره سنسورهای موانع سنج ،کالیبره گیمبال و کالیبره ریموت کنترل
معرفی شبیه ساز پرواز  Djiو آموزش نرم افزار Dji Assistant 2

سرفصل ها

آموزش نگهداری باطری ها و تجهیزات جانبی و عیب یابی اولیه تجهیزات
آموزش عملی و میدانی کالیبره های قبل از پرواز
آموزش عملی و میدانی انجام چک لیست های ایمنی قبل از پرواز (بایدها و نبایدهای قبل ،درحین و بعد از پرواز)
آموزش عملی و میدانی ابتدایی پرواز و انجام حاالت برگشت به خانه و انجام حرکات مختلف پروازی
آموزش عملی و میدانی حاالت پروازی هوشمند و انجام عملی تک تک حاالت
آموزش قوانین حاکم بر دنیای پهپادها ،نحوه ثبت و دریافت مجوز ،سند و پالک پهپاد
نحوه پیدا کردن شماره سریال در مولتی روتورهای  Djiو نحوه شناسایی مولتی روتورهای Refurbished
آموزش تشخیص مناطق ممنوعه پرواز و نقشه خوانی Map.xed.ir

بخش تئوری در شرکت نگاه آسمان و اتاق آموزش شرکت برگزار می شود
مکان برگزاری بخش عملی در سایت پروازی استاندارد شرکت نگاه آسمان در غرب تهران برگزار می گردد.
هزینه های ورود به سایت پروازی در قیمت نهایی این دوره لحاظ شده و شما هیچ هزینه ای را پرداخت نمی کنید.
مدت برگزاری

یک روزه  8ساعت یا دو روزه مجموعا  10ساعت (روزی  5ساعت)

نوع برگزاری

عمومی با ظرفیت  5نفر یا خصوصی تک نفره

هزینه برگزاری عمومی دارای نرخ مصوب مشخص و خصوصی دارای نرخ مصوب بیشتر می باشد( .لطفا با پشتیبانی ارتباط بگیرید)
گواهینامه

صادر می گردد معتبر و قابل استعالم گیری

تصاویر از دوره های اپراتوری و خلبانی پهپاد با محوریت محصوالت پروازی دی جی آی

تصاویری از دوره های سازمانی اپراتوری و خلبانی پهپاد با محوریت محصوالت پروازی دی جی آی

