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 واحد(  150 )    «هوافضامهندسی پیوسته کارشناسی  دورهدروس بندی  ترم»

 اول ترم

 

 احدو 17

 نوع درس کد درس نام درس
 تعداد واحد

 همنیاز پیشنیاز
 عملی نظری

    3 جبرانی 422003 زبان پیش دانشگاهی

    3 جبرانی 432004 ریاضی پیش دانشگاهی

    3 عمومی 452001 زبان فارسی

 520001   3 پایه 520002 1فیزیک 

    2 اصلی 520048 1نقشه کشی صنعتی 

    3 پایه 520001 1ریاضی 

 

 دوم ترم

 

 واحد 19

 نوع درس کد درس نام درس
 تعداد واحد

 همنیاز پیشنیاز
 عملی نظری

    2 عمومی 442003 اخالق و تربیت اسالمی

  520001 - 520002  3 اصلی 520004 استاتیک

  520002  3 پایه 520005 2فیزیک 

  520002  1 پایه 520006 1آزمایشگاه فیزیک 

   1  عمومی 462001 1تربیت بدنی 

    3 عمومی 422002 زبان خارجی

  520001  3 پایه 520003 2ریاضی 

 520003   3 پایه 520008 معادالت دیفرانسیل

 

 سوم ترم

 

 واحد 19

 نوع درس د درسک نام درس
 تعداد واحد

 همنیاز پیشنیاز
 عملی نظری

  520004  3 اصلی 520009 1مقاومت مصالح 

  520005  1 پایه 520019 2آزمایشگاه فیزیک 

  520048  2 اصلی 520046 2نقشه کشی صنعتی 

 520009   3 اصلی 520050 علم مواد

 520010 520008  3 اصلی 520021 مکانیک سیاالت

    3 پایه 520051 الگوریتم ها و برنامه سازی کامپیوتر

  520004  4 اصلی 520010 دینامیک

 

 چهارم ترم

 

 واحد 19

 نوع درس کد درس نام درس
 تعداد واحد

 همنیاز پیشنیاز
 عملی نظری

    2 عمومی 442011 1اندیشه اسالمی 

  520002 - 520008  3 اصلی 520012 1ترمودینامیک 

  520051 - 520008  2 پایه 520020 محاسبات عددی

  520009  1 اصلی 520025 آزمایشگاه مقاومت مصالح

  520021  1 اصلی 520035 آزمایشگاه مکانیک سیاالت

  520008  3 اصلی 520013 ریاضیات مهندسی

  462001 1  عمومی 462002 2تربیت بدنی 

  520021  3 صی الزامیتخص 520007 1آیرودینامیک 

  520010 - 520009  3 تخصصی انتخابی 520023 طراحی اجزاء ماشین
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 پنجم ترم

 

 احدو 19

 نوع درس کد درس نام درس
 تعداد واحد

 همنیاز پیشنیاز
 عملی نظری

  442011  2 عمومی 442012 2اندیشه اسالمی 

  520012  2 اصلی 520027 2ترمودینامیک 

 520022   3 اصلی 520029 رل اتوماتیککنت

  520007  3 تخصصی الزامی 520033 1مکانیک پرواز 

  520013 - 520010  3 اصلی 520022 ارتعاشات مکانیکی

  520007  1 تخصصی الزامی 520017 آزمایشگاه آیرودینامیک

    2 اصلی 520028 آیین نگارش و گزارش نویسی فنی

  520007  3 تخصصی الزامی 520015 2آیرودینامیک 

 

 ششم ترم

 

 واحد 19

 نوع درس کد درس نام درس
 تعداد واحد

 همنیاز پیشنیاز
 عملی نظری

    2 عمومی 442051 تفسیر موضوعی قرآن

  520012  3 اصلی 520031 1انتقال حرارت 

  520005  3 اصلی 520011 مبانی مهندسی برق و الکترونیک

  520027 - 520015  3 تخصصی الزامی 520030 برنده هااصول جلو 

  520033 - 520029  3 تخصصی الزامی 520036 2مکانیک پرواز 

 520011 520021  2 اصلی 520045 مقدمه ای بر مهندسی هوافضا

  520048  1 الزامی 520018 کارگاه ورقکاری و جوشکاری در صنایع هوایی

  422002  2 تخصصی الزامی 520016 زبان تخصصی هوافضا

 

 هفتم ترم

 

 واحد 18

 نوع درس کد درس نام درس
 تعداد واحد

 همنیاز پیشنیاز
 عملی نظری

    2 عمومی 442044 فرهنگ و تمدن اسالمی

  520011  1 اصلی 520024 آزمایشگاه مبانی مهندسی برق و الکترونیک

  520051 – 520009  3 اصلی 520026 تحلیل سازه های هوایی

    3 الزامی 520038 پروژه تخصصی

    2 الزامی 520041 بدنه و سیستم های هواپیما –کارگاه موتور 

  520036  3 تخصصی الزامی 520042 1طراحی هواپیما 

  520013 - 520010  2 تخصصی الزامی 520060 مکانیک مدارهای فضایی

    2 عمومی 442031 انقالب اسالمی و ریشه های آن

 

 هشتم ترم

 

 واحد 18

 نوع درس کد درس نام درس
 تعداد واحد

 همنیاز پیشنیاز
 عملی نظری

    2 عمومی 442042 تاریخ تحلیلی صدر اسالم

    2 عمومی 442054 دانش خانواده و جمعیت

    2 الزامی 520047 کارگاه ابزار دقیق و اندازه گیری در هواپیما

  520042  3 تخصصی الزامی 520049 2اپیما طراحی هو

  520026  3 تخصصی الزامی 520055 طراحی سازه های صنایع هوایی

  520027  3 تخصصی انتخابی 520044 سوخت و احتراق

  520027 - 520015  3 تخصصی انتخابی 520040 توربو ماشین ها

 د:اخذ نمو سال سوم درس کارآموزی را می توان در تابستان
 

 تابستان

 واحد 2

 نوع درس کد درس نام درس
 تعداد واحد

 زمان اخذ درس پیشنیاز
 عملی نظری

 تابستان سال سوم واحد 80گذراندن  2 - الزامی 520032 کارآموزی

 


