
  :نام معاون آموزشي دانشكده  نام استاد راهنما:  نام كارشناس آموزش دانشكده:  

  امضاء  امضاء  امضاء  

  139/         /                      تاريخ  139/         /                      تاريخ   139/         /                      تاريخ  

  باسمه تعالی
  فرم تطبيق دروس دوره كارشناسي مهندسي هوافضا

  )آن از بعد و 1386 ورودي دانشجويان براي(

   شماره دانشجويي:  دانشجو:  و نام خانوادگي نام  

 دروس عمومي-1

  گرايش  مورد نياز واحد عنوان درس درس واحد درس شماره  سال نيم  نمره  واحد

 (مبدأ و معاد)1ميانديشه اسال  2  37445      

  مباني نظري اسالم  4
 (نبوت و امامت) 2انديشه اسالمي  2 37446      

 انسان در اسالم 2 37447      

 حقوق اجتماعي و سياسي در اسالم 2 37448      

 فلسفه اخالق (مباحث تربيتي) 2 37126      

 اخالق اسالمي 2
 اخالق اسالمي (مباني و مفاهيم) 2 37123      

 آيين زندگي (اخالق كاربردي) 2 37127      

 عرفان عملي اسالم 2 37128      

  انقالب اسالمي ايران 2 37626      

 انقالب اسالمي 2
 آشنايي با قانون اساسي ج. ا. ايران 2 37627      

 انديشه سياسي امام خميني (ره) 2 37628      

  آشنايي با دفاع مقدس  2  37634      
 تاريخ فرهنگ و تمدن اسالم و ايران 2 37618      

 تاريخ تحليلي صدر اسالم 2 37620       و تمدن اسالمي تاريخ 2

 تاريخ امامت 2 37622      

 تفسير موضوعي قرآن 2 37489      
 منابع اسالمي  2

 البالغه تفسير موضوعي نهج 2 37490      

  ادبيات  3  ادبيات فارسي  3  37991      
  زبان  3  رجيزبان خا  3  31123      
  يتربيت بدن  1  30003      

  تربيت بدني  2
  1ورزش   1  30004      
  جمعيت خانواده و دانش  صفر  جمعيت خانواده و دانش  0  37514      
  واحد است 20جمع واحد مورد نياز از دروس عمومي   جمع واحد گذرانده  

  

  دروس پايه -2

 شماره  سال نيم  نمره  واحد
 درس

  واحد
  عنوان درس درس

 1رياضي عمومي 4 22015   
  2رياضي عمومي  4 22016      
  معادالت ديفرانسيل 3 22034      
 1كشي صنعتي  نقشه 2 35311      

  1فيزيك پايه  3 24011      
  1آز فيزيك پايه  1 24001      
  2فيزيك پايه  3 24012      
  2آز فيزيك پايه  1 24002      
 كارگاه عمومي 1 33018      

  واحدي الزم است) 3(گذراندن يك درس  سازي كامپيوتر سبد دروس برنامه

  
 پاسكال سازي كامپيوتر:برنامه     3 40151    

  )++C(پايتون، سازي  مباني برنامه      3 40153    

 واحد است 25جمع واحد مورد نياز از دروس پايه  جمع واحد گذرانده  

  

  دروس اصلي - 3
  شماره  سال نيم  نمره  واحد

 درس
  واحد
 عنوان درس درس

 رياضي مهندسي 3 22035      

 1مباني مهندسي برق  3 25091      

  محاسبات عددي 2 45119      
 استاتيك 3 45112      

 ديناميك 4 45113      

 1مقاومت مصالح  3 45133      

 سازهآز  1 45041      

 1ترموديناميك  3 45134      

 آز ترموديناميك  1 28702      

 سياالت مكانيك  3 45124      

 هاي ساخت مواد و روش 3 45415      

 1انتقال حرارت  3 45126      

 ارتعاشات 3 45144      

  كنترل اتوماتيك 3 45135      
  آمار و احتمال مهندسي 3 22063      
 واحد است 41 جمع واحد مورد نياز از دروس اصلي جمع واحد گذرانده  
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  دروس اختياري -5
  شماره  نيمسال  نمره  واحد

 درس
  واحد
 عنوان درس درس

  1 كارگاه رباتيك هوايي  1  45030      
 )/آزوس كار(مشروط به عدم احتساب در سبد در

   1كارگاه موتور   1  45070      
 )/آزكار(مشروط به عدم احتساب در سبد دروس 

  2كارگاه موتور   1  45071      
 )/آزكار(مشروط به عدم احتساب در سبد دروس 

   كارگاه بال و بدنه  1  45081      
 )/آزكار(مشروط به عدم احتساب در سبد دروس 

  دقيق  جزاكارگاه ا  1  45080      
  )/آزكاربه عدم احتساب در سبد دروس (مشروط

  هاي كنترلي آزمايشگاه سيستم 1 45085      
 )/آزكار(مشروط به عدم احتساب در سبد دروس 

(مشروط به عدم احتساب  هاي هواييطراحي سازه  3  45137      
  )عنوان معادل پروژه كارشناسي مبنا يا به در سبد طراحي

به عدم احتساب در سبد (مشروط  2طراحي هواپيما 3 45118      
 )عنوان معادل پروژه كارشناسي مبنا يا به طراحي

(مشروط به عدم  طراحي موتورهاي توربيني هوايي 3 45431      
 عنوان معادل پروژه كارشناسي) احتساب در سبد طراحي مبنا يا به

(مشروط به عدم احتساب در  قدماتي موشكطراحي م 3 45425      
  عنوان معادل پروژه كارشناسي) سبد طراحي مبنا يا به

  1كمك كامپيوتر طراحي به 3 45145      
 )رايانه مبنا(مشروط به عدم احتساب در سبد 

  اي بر مكانيك سياالت عدديمقدمه 3 45406      
 )رايانه مبنا(مشروط به عدم احتساب در سبد 

  روش اجزاي محدود مقدماتي 3 45418      
  )انه مبناراي(مشروط به عدم احتساب در سبد 

 مواد مركب 3 45401      

 كوپتر آيروديناميك هلي 3 45402      

 جريان لزج 3 45405      

 سوخت و احتراق 3 45409      

 ها اصول راكت 3 45410      

 1اجزاء دقيق  3 45416      

 اويونيك 3 45419      

 1طراحي اجزاء  3 45427      

 مباني مهندسي فضا 3 45429      

        

 ختياري مقطع كارشناسي دانشكدهساير دروس ا

          
  دانشكده ارشد كارشناسيمقطع از  حداكثر سه واحد

   درس خارج از دانشكدهحداكثر سه واحد        

جمع واحد گذرانده   
ش

  واحد است 8 جمع واحد مورد نياز از دروس تخصصي اختياري

 
 

  

 دروس تخصصي -4
 شماره  نيمسال  نمره  واحد

 درس
 واحد
 عنوان درس درس

 ي بر رشته هوافضاامقدمه 2 45132   

 1آيروديناميك  3 45115      

 2آيروديناميك  3 45116      

  آز آيروديناميك 1 45050      
 1ديناميك پرواز  3 45156      

 2ديناميك پرواز  3 45157      

 فضاييهاي هوا تحليل سازه 3 45136      

 1طراحي هواپيماي  3 45177      

 پيشرانشاصول  3 45117      

 مكانيك مدارهاي فضايي 3 45407      

 2ترموديناميك  3 45125      

  (يا درسي از سبد طراحي مبنا) پروژه كارشناسي 3 45500      

 كارآموزي 0 45400      

  زم است)ال يواحد 1درس  4(گذراندن  /آزمايشگاهيكارگاهيسبد دروس 

  

 1 كارگاه رباتيك هوايي     1 45030    

 1كارگاه موتور      1 45070    

 2كارگاه موتور      1 45071    

 كارگاه بال و بدنه     1 45081    

  كارگاه اجزا دقيق      1  45080    
  هاي كنترلي آزمايشگاه سيستم      1  45085    

  واحدي الزم است) 3(گذراندن يك درس رايانه مبنا سبد دروس 

  
 1كمك كامپيوتر  طراحي به      3 45145    

 اي بر مكانيك سياالت عددي مقدمه      3 45406    

  روش اجزاي محدود مقدماتي      3 45418    
  واحدي الزم است) 3(گذراندن دو درس طراحي مبنا سبد دروس 

  

 هاي هوايي طراحي سازه      3 45137    

 2 طراحي هواپيما      3 45118    

  تورهاي توربيني هواييطراحي مو      3 45431    
  طراحي مقدماتي موشك        3  45425    

 واحد است  46جمع واحد مورد نياز از دروس تخصصي   جمع واحد گذرانده  

  دروس مازاد -6
 ن درسعنوا درس واحد درس شماره  نيمسال  نمره  واحد

         
         
         
         

  جمع واحد گذرانده 
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