
 «بسمه تعالی»

 « 96-97سال تحصیلی دوم برنامه امتحانی نیمسال  »

 

دایره امتحانات                                                                                                                                           

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

 31/3/97پنجشنبه 
 ____ معادالت دیفرانسیل )سعید پارسافر(

 (4زبان انگلیسی ) (3زبان انگلیسی ) 2/4/97شنبه 

 3/4/97یکشنبه 

 آمارو احتماالت مهندسی

 و نئوماتیک هیدرولیک

 (15سرویس اطالعات هوانوردی)انکس 

 2 سیستمهای کمک ناوبری

 سیموالتور سیستمهای عامل و سوئیچینگ مخابرات هواپیمایی

 انتقال حرارت

 محاسبات عددی

 4/4/97دوشنبه 

 ابزار هواپیمایی

 ناوبری رادیویی

 پایش وضعیت دستگاه ها و ماشین آالت

 (6عملیات پرواز )انکس 

 خابراتیمدارهای م

 سیستم های فرستنده و گیرنده هواپیما

 مکانیک پرواز

 عملکرد پروازی و توزین و تعادل

 5/4/97سه شنبه 
 

 سیستمهای هواپیما
 طراحی مهندسی شبکه های داده پردازی

 آنتن و مایکرویو
 1ترمودینامیک 
 2ترمودینامیک 

 سیستمهای کنترل خطی
 

 6/4/97چهارشنبه 

 ساختمان هواپیما
 تخصصیزبان 

 سیستم ها ها سیگنال
 (13) انکس  بررسی سوانح هوایی

 

 سیستم های اندازه گیری آالت دقیق هواپیما
 سیستم مدیریت ایمنی

 آالت دقیق هواپیما
 (sms)سامانه مدیریت ایمنی 

 7/4/97پنجشنبه 

 1مخابرات 
 1مقاومت مصالح 

 1مخابرات 
 2مقاومت مصالح 

 اصول سیستم های مخابراتی
 ناوبری و نظارت و مدیریت ترافیک هوایی ارتباطات

 اصول سیستم های مخابراتی

---------- 

 9/4/97ه ـشنب

 2مبانی مهندسی برق 
 کنترل پرواز اتوماتیک

 2الکترونیک 
 (8صالحیت پرواز هواپیما )انکس 

 آشنایی با سیستم های کنترل هواپیما
 (TWR)برج کنترل

 طراحی پرواز

 3الکترونیک 
 کاالهای خطرناک حمل و نقل ایمن
 کنترل اتوماتیک

 1الکترونیک 
 

 10/4/97ه ـیکشنب

 آماده سازی و نظارت پروازی

 تستهای غیر مخرب

 دستورالعمل کنترل هواپیما با رادار

 رادار و کاربرد آن در هواپیمایی

 مکانیک سیاالت



 

 

 دایره امتحانات                                                                                                         

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

 11/4/97ه ـدوشنب

 مبانی مدار منطقی و سیستم های کامپیوتری هواپیما

 میدان و امواج و خطوط انتقال

 (ACC)کنترل منطقه ای 

 1تریکی مدارهای الک

 میدان و امواج و خطوط انتقال

 سیموالتور پرواز)عملی(

 نظری -آشنایی با پرواز 

 2مدارهای الکتریکی 

 سیستم های آالت دقیق هواپیما

 خطوط انتقال و میکروویو

 نقشه کشی هوانوردی

 

 12/4/97ه ـسه شنب

 ATN&AMHSسیستم های مبادله پیام

 مبانی الکترونیک

 مدیریت استرس
 

 سانی و مدیریت استرسعوامل ان

 مقررات هواپیمایی

 13/4/97ه ـچهار شنب

 تاریخ و فرهنگ تمدن اسالمی

 حقوق اجتماعی

 متون اسالمی

 آشنایی با مبانی دفاع مقدس

 انقالب اسالمی و ریشه های آن

 دانش خانواده و جمعیت

 14/4/97ه ـپنج شنب

 برنامه نویسی کامپیوتر

 دینامیک عمومی

 میکروپروسسور

 واپیمابرق ه

 ریاضی مهندسی

 2سیستم های دیجیتال 

 انکس های عملیاتی الکترونیک هواپیمایی

 1ماشین الکتریکی 

 ساختمان هواپیما

 1آیرودینامیک 

 
 16/4/97شنبه 

 

 الکترومغناطیس

 اصول و عملکرد توربین گاز و موتور جت

 الکتریک هواپیما 

 سیستم های الکتریکی

-------- 

 17/4/97یکشنبه 
 یک مهندسیدینام

 علم مواد
---- 


