
 »بسمه تعالی«

 » 95-96سال تحصیلی اول برنامه امتحانی نیمسال  «
 

 13:30 –15:30ساعت 11:00 – 13:00ساعت  8:30 - 10:30ساعت  روز و تاریخ

 25/10/95شنبـه
 )3زبان انگلیسی (

 اصول عملکرد توربین گاز و موتور جت
 )1زبان انگلیسی (

 )4زبان انگلیسی (
 ـــ

 26/10/95یکشنبه

 )1(الکترونیک 

 مکانیک سیاالت

 الکترونیک عمومی

 )2الکترونیک (

 طراحی پرواز

 2مبانی مهندسی برق 

 1مبانی مهندس برق 

 2مخابرات

 مبانی مدیریت

 

 

 ـــ

 27/10/95شنبـه دو

 )1ریاضی عمومی(
 الکترومغناطیس

 )1آیرودینامیک(
 الکترومغناطیس

 )2ریاضی عمومی (

 

 )13بررسی سوانح (انکس 

 (CNS)سی.ان.اس

 

 28/10/95سه شنبه 

 زبان تخصصی
 مدار منطقی

 آنتن و میکرویو
 پروسه هاي ساخت مواد

 )2زبان تخصصی (

 )1مقاومت مصالح (

 )2مقاومت مصالح (

 زبان تخصصی مخابرات هواپیمایی

 زبان تخصصی الکترونیک هواپیمایی

 ـــ

  29/10/95شنبـه چهار

 )1مدارهاي الکتریکی (
 )2فیزیک (

 گیري سیستم هاي اندازه
 ساختمان هواپیما

 )1مدارهاي الکتریکی (

 )1فیزیک (
 مکانیک پرواز

 ـــ تجزیه و تحلیل سیستمها

 30/10/95پنجشنبه 

 ارتعاشات مکانیکی
 طرحهاي منطقه اي مخابرات هواپیما

 CMOSمدار مجتمع 
 تحقیق پیرامون کنترل تقرب

 )15سرویس اطالعات هوانوردي(انکس 
 

 دینامیک مهندسی
 (گروه تعمیر و نگهداري)عمومیدینامیک 

 تحقیق پیرامون کنترل منطقه اي
 

 ـــ



 

 13:30 – 15:30ساعت  11:00 – 13:00ساعت  8:30 - 10:30ساعت  روز و تاریخ 

 2/11/95شنبه 

 ریاضی مهندسی
 حقوق هواپیمایی
 ریاضی مهندسی
 ریاضی کاربردي

 روش تحقیق

 سیستم مخابرات هواپیمایی
 معادالت دیفرانسیل

 (ACC)کنترل منطقه اي
 مبانی مهندسی برق و الکترونیک

 معادالت دیفرانسیل
 )1ترمودینامیک (

 ـــ

 3/11/95یکشنبه 

 )8صالحیت پرواز هواپیما(انکس
 اصول مخابرات

 میدان و امواج و خطوط انتقال
 )1( نقشه کشی صنعتی

 )2نقشه کشی صنعتی (

 )2( انکس
 مدیریت تعمیر و نگهداري هواپیما

 ادعلم مو
 عوامل انسانی تخصصی

 

 ـــ

 4/11/95دوشنبه 

 آمار و احتماالت مهندسی
 اصول پرواز

 

 تکنولوژي موتور جت
 برنامه نویسی کامپیوتر

 آیرودینامیک و مکانیک پرواز
 رادار و کاربرد آن در هواپیمایی

 مقررات و دستورالعمل مخابرات هواپیمایی
 برنامه نویسی کامپیوتر

 ـــ

 5/11/95سه شنبه 

 تحلیل سازه هواپیما
 )1معارف اسالمی (

 ناوبري هوایی
 )1رف اسالمی (امع

 محاسبات عددي 
 )2معارف اسالمی (

 دینامیک عمومی(گروه مراقبت پرواز)
 

 )1ماشینهاي الکتریکی (
 )11انکس (

 اي.تی.ام-سی.ان.اس

 6/11/95چهار شنبه 

 مدارهاي مخابراتی
 انقالب اسالمی و ریشه هاي آن

 رت انتقال حرا
 )2مدارهاي الکتریکی (

 اخالق و تربیت اسالمی
 

 تاریخ اسالم
 )3الکترونیک (

 ـــ

 7/11/95پنج شنبه 

 فارسی عمومی
 اندازه گیري الکتریکی
 مبانی کنترل خوردگی

 دانش خانواده و جمعیت
 

 هواشناسی و کدها
 متون اسالمی

 )1تئوري و کد هواشناسی (
 )2تئوري و کد هواشناسی (

 )14نکس فرودگاهها(ا
 ـــ


