
  

  

  

  )و حرارت اجسام پرنده  موتورهاي ۀ هوافضا گرایشتلیست دروس رش(         دانشکده مهندسی هوافضا

............:...........استاد راهنما..............................: ......شماره دانشجویی.... .............................................:.......ادگی دانشجونام و نام خانو

23/01/88تاریخ آخرین اصالحات 

کد 

  درس
  نام درس

تعداد 

  واحد
    گذرانده  همنیاز - پیشنیاز

کد 

  درس
  نام درس

تعداد 

  واحد
  گذرانده  همنیاز - پیشنیاز

  )واحد 24اجباري(دروس پایه -ب    )واحد17اجباري (دروس عمومی   –الف  

      4  )1(ریاضی عمومی   11        2  )1(معارف  اسالمی   1

    یا همزمان 11  3  )1(فیزیک   12        3  فارسی  2

    11  4  )2(ریاضی عمومی   13        1  عملی) 1(تربیت بدنی   3

    12  3  )2(فیزیک   14      1  2  )2(معارف اسالمی   4

      3  الگوریتم ها و برنامه سازي کامیپوتر  15        2  اخالق و تربیت اسالمی  5

    یا همزمان 13  3  معادالت دیفرانسیل  16      3  1  عملی) 2(تربیت بدنی   6

    12  1  )1(آزفیزیک   17        2  تاریخ اسالم  7

    15و16  2  محاسبات عددي  18        2  انقالب اسالمی و ریشه هاي آن  8

    یا همزمان 14  1  )2(آزفیزیک   19        2  )آیات و احادیث(متون اسالمی   9

      17  جمع واحد گذرانده
      جبرانی  عمومیشیمی   20  

      جبرانی  محیط زیست  21  

      24  جمع واحد گذرانده    )واحد 46اجباري (دروس اصلی -پ

  )واحد از دروس زیر 21مشترك انتخابی (دروس تخصصی  -ت      11و12  3  استاتیک  22

    14  3  مبانی مهندسی برق و الکترونیک  23
  

    29  3  1آئرودینامیک   40

    --  2  گواهی محصوالت هوافضایی  41    22  4  دینامیک  24

    یا همزمان 40  3  1راحی اجسام پرنده ط  42      22  3  مقاومت مصالح  25

    40  1  1آز آئرودینامیک   43      16  3  ریاضیات مهندسی  26

    یا همزمان 36و41  3  1مکانیک پرواز   44      17و23  1  آز مبانی مهندسی برق والکترونیک  27

    34و25  3  تکنولوژي مواد سازه  45      24  3  دینامیک ماشین  28

    25  3  طراحی اجزاء  46      16و24  3  مکانیک سیاالت  29

    25  3  تحلیل سازه هاي هوائی  47      16و19  4  ترمودینامیک  30

      جبرانی  اقتصاد و سازماندهی صنعتی  48      25  1  آز مقاومت مصالح  31

      جبرانی  حفاظت و ایمنی کار  49      29  1  آز مکانیک سیاالت  32

      21  جمع واحد گذرانده      24و26  3  ارتعاشات مکانیکی  33

  )اجباري گرایش موتورهاي اجسام پرنده و حرارت(دروس تخصصی  -ث      یا همزمان 25  3  علم مواد  34

  50      یا همزمان 33  3  کنترل اتوماتیک  35
فیزیکی سوختها و  -خواص شیمی 

  روانکارهاي هوافضائی
2  20    

    33و29  3  توربوماشین ها  51      30  3  انتقال حرارت  36

    یا همزمان 54  2  اصول نظارت فنی بر موتورهاي هوافضائی  52      36  1  آز ترمودینامیک و انتقال حرارت  37

    29  3  تئوري و طراحی موتورهاي جت  53      --  2  1نقشه کشی صنعتی   38

    36و30و29  3  تئوري و طراحی موتورهاي جت هوائی  54      38  2  2نقشه کشی صنعتی   39

  2  وضعیت فعلی و آینده موتورهاي هوافضائی  55        46  جمع واحد گذرانده
یا  54و53و42

  همزمان
  

    --  2  طراحی صنعتی  56            

            57  
دینامیک و استحکام موتورهاي 

  هوافضائی
    33و25  3

            58  
طراحی فرآیندهاي تولید موتورهاي 

  هوافضائی
3  

یا  45و34

  همزمان
  

            59  
مبانی مدلسازي فرآیندهاي فیزیکی در 

  تکنولوژي هوافضائی
2  34    

      جبرانی  روش تحقیق  60            

      جبرانی  مقدمه اي بر مهندسی هوافضا  61            

      25  جمع واحد گذرانده            

  )اجباري(دروس عملی  -ج            

    ترم ماقبل آخر  3  پروژه تخصصی  62            

  

    واحد 80پس از گذراندن   --  کارآموزي  63  

  
  )اجباري(دروس زبان روسی -چ

    --  --  زبان روسی پیش  64

    64  3  زبان روسی عمومی  65    

    I2  65زبان روسی تخصصی  66  

    II2  66زبان روسی تخصصی  67  

      7  جمع واحد گذرانده  

  :  امضاء استاد راهنما        :دانشکده یلیالت تکمیو تحص یمعاون آموزشمهر و امضاء 

  :یختار                    :تاریخ


