
  
                  

                                                 )گروه مهندسي هوانوردي(                                                                     مركز آموزش عالي هوانوردي و فرودگاهي كشور  

                                           96-97(  نیمسال اول سال تحصیلي جدیدالورود - هندسي هوانورديپیشنهادي  جهت انتخاب واحد دانشجویان)كارشناسي مبرنامه 
 

 شنبه

 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 
  3کد برنامه نویسی کامپیوتر  3(  کد 1فیزیک ) 3(  کد1ریاضی ) درس
  خانم رزاقی  آقای مهدوی  رابیخانم شک استاد
  ( واحد3)   ( واحد3) اتاق

 يكشنبه
  1فارسی عمومی   کد    3(       کد 1زبان ) درس
  آقای فالح نژاد  آقای عمران استاد
  ( واحد3)   اتاق

 دوشنبه
   (1معارف ) حقوق هواپیمائی   3(   کد 1فیزیک ) 3کد(1ریاضی ) درس
  1قاسمی کدحاج آقا  آقای رحمتیان  آقای مهدوی یخانم شکراب استاد
   واحد (1)    اتاق

 سه شنبه
   2کد(1تربیت بدنی ) 3(    کد 1زبان ) درس
   آقای سروش نیا آقای عمران استاد
     اتاق

 چهارشنبه
  درس
  استاد
  اتاق

 پنج شنبه 
  درس
  استاد
  اتاق

 
 امضاء معاونت امور آموزشي و دانشجوئي :                                                        امضاء مدیر گروه : 

 
 



  
                  

                                                 )گروه مهندسي هوانوردي(                                                                     مركز آموزش عالي هوانوردي و فرودگاهي كشور  

                                           96-97اول سال تحصیلي  نیمسال  (سوم ترم –مهندسي هوانوردي  كارشناسي)پیشنهادي  جهت انتخاب واحد دانشجویانبرنامه 
 

 شنبه

 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 
  ( واحد1)      3زبان   معادالت دیفرانسیل  درس
  آقای عمران  1کد آقای یاراحمدی  استاد
    ( واحد3)  اتاق

 يكشنبه
  ( واحد3ناوبری هوائی     )  ( واحد3)     2هواشناسی  درس
  آقای پرستاری  آقای اردکانی استاد
     اتاق

 دوشنبه
   ( واحد2)    2انکس   ت دیفرسیلمعادال ( واحد1)    3زبان  درس
  شیخیآقای   آقای یاراحمدی آقای عمران استاد
    1کد ( واحد3)  اتاق

 سه شنبه
  ( واحد3استاتیک    ) ( واحد3)    11انکس   درس
  آقای فرخیان آقای سعادتی   استاد
     اتاق

 چهارشنبه
  درس
  استاد
  اتاق

 پنج شنبه 
  درس

  اداست
  اتاق

 
 امضاء معاونت امور آموزشي و دانشجوئي :                                                        امضاء مدیر گروه : 

 
 

 

 



 

 

  
                  

                                                 هوانوردي(                     )گروه مهندسي                                                 مركز آموزش عالي هوانوردي و فرودگاهي كشور  

                                           96-97ترم چهارم(  نیمسال اول سال تحصیلي  –پیشنهادي  جهت انتخاب واحد دانشجویان)كارشناسي مهندسي هوانوردي برنامه 
 

 شنبه

 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 
 ( واحد3معادالت دیفرانسیل)  درس

 1کد
  2کد ( واحد1)        3زبان  

  عمرانآقای   آقای یاراحمدی  استاد
      اتاق

 يكشنبه
  ( واحد3دینامیک       ) ( واحد3اصول پرواز     ) آمارواحتماالت مهندسی  درس
  آقای طباطبائی آقای پرستاری قای بحرانی آ استاد
    2کد ( واحد3) اتاق

 دوشنبه

 ( واحد3معادالت دیفرانسیل) ( واحد1)        3زبان  درس
 1کد

   ( واحد2ساختمان هواپیما     ) 

  آقای رست  آقای یاراحمدی عمران آقای استاد
      اتاق

 سه شنبه
   ( واحد1سیموالتور برج    ) ( واحد3ترل تقرب و ارتفاع سنجی )کن آمارواحتماالت مهندسی  درس
  سلیمانی -جوادزاده  –آقایان : ابراهیم زاده  امینیآقای  آقای بحرانی  استاد
    2کد ( واحد3) اتاق

 چهارشنبه
  ( واحد1سیموالتور برج    ) درس
  رمضان پور –جوادزاده  –آقایان : ابراهیم زاده  استاد
   اتاق

 پنج شنبه 
  درس
  استاد
  اتاق

 
 امضاء معاونت امور آموزشي و دانشجوئي :                                                امضاء مدیر گروه :       



 
 

 

  
                  

                                                 )گروه مهندسي هوانوردي(                                                                     مركز آموزش عالي هوانوردي و فرودگاهي كشور  

                                           96-97(  نیمسال اول سال تحصیلي هفتم ترم –پیشنهادي  جهت انتخاب واحد دانشجویان)كارشناسي مهندسي هوانوردي برنامه 
 

 شنبه

 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 
  ( واحد2اصول رادار و اتوماسیون  )  ( واحد1)     4زبان  ( واحد2)  PBN درس
  آقای شکرپور  2کد آقای شافعی آقای سعادت پور استاد
      اتاق

 هيكشنب
  دستورالعمل کنترل هواپیما با رادار  ( واحد2)  8انکس  1 طراحی فرودگاه درس
  آقای درجی  آقای پیروزی آقای پهلوانی استاد
  ( واحد3)   واحد (2) اتاق

 دوشنبه
   طراحی دستورالعمل های پرواز   درس
  آقای کریمی  استاد
  ( واحد3)  اتاق

 سه شنبه
  و توزین وتعادل  عملکرد پروازی  2کد ( واحد1)     4زبان  درس
  آقای پرستاری  آقای شافعی استاد
  ( واحد3)   اتاق

 چهارشنبه
  درس
  استاد
  اتاق

 پنج شنبه 
  درس
  استاد
  اتاق

 
 دانشجوئي :امضاء معاونت امور آموزشي و                                                 امضاء مدیر گروه : 

 



 

 

  
                  

                                                 )گروه مهندسي هوانوردي(                                                                     مركز آموزش عالي هوانوردي و فرودگاهي كشور  

                                           96-97(  نیمسال اول سال تحصیلي ترم سوم –ناپیوسته مراقبت پرواز  یان)كارشناسيپیشنهادي  جهت انتخاب واحد دانشجوبرنامه 
 

 شنبه

 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 
 ( واحد3معادالت دیفرانسیل) انقالب اسالمی وریشه ها درس

 1کد
  ( واحد2ل رادار و اتوماسیون  )اصو 

  آقای شکرپور  آقای یاراحمدی 2کد آقای سامعی استاد
     ( واحد2) اتاق

 يكشنبه
  دستورالعمل کنترل هواپیما با رادار   ( واحد2)     8انکس  آمار و احتماالت مهندسی درس
  آقای درجی  آقای پیروزی آقای بحرانی استاد
  ( واحد2)   2کد ( واحد3) اتاق

 دوشنبه

 ( واحد3معادالت دیفرانسیل)  درس
 1کد

   سامانه مدیریت ایمنی 

  آقای پرستاری  آقای یاراحمدی  استاد
  واحد (1)    اتاق

 سه شنبه
  تحقیق پیرامون تقرب پرواز ( واحد3الکترونیک عمومی   ) آمار واحتماالت مهندسی درس
  غفاریانآقای  آقای قنبری 2کد آقای بحرانی استاد
  واحد( 2)       اتاق

 چهارشنبه
  درس
  استاد
  اتاق

 پنج شنبه 
  درس
  استاد
  اتاق

 
 امضاء معاونت امور آموزشي و دانشجوئي :                                                  امضاء مدیر گروه : 

 



 

  
                  

                                                 )گروه مهندسي هوانوردي(                                                                     دي و فرودگاهي كشور  مركز آموزش عالي هوانور

                                           96-97ول سال تحصیلي ترم چهارم(  نیمسال ا –پیشنهادي  جهت انتخاب واحد دانشجویان)كارشناسي ناپیوسته مراقبت پرواز برنامه 
 

 شنبه

 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 
   ( واحد 3معادالت دیفرانسیل) انقالب اسالمی و ریشه ها درس
   1کد آقای یاراحمدی  آقای سامعی استاد
     اتاق

 يكشنبه
  نظری و عملی  –آشنائی با پرواز   ( واحد2)   8انکس  آمارواحتماالت مهندسی درس
  آقای افشاری  آقای پیروزی  2کد آقای بحرانی استاد
  ( واحد2)   واحد (2) اتاق

 دوشنبه
   سامانه مدیریت ایمنی  ( واحد 3معادالت دیفرانسیل)  درس
  آقای پرستاری  1کد آقای یاراحمدی   استاد
  (واحد2)    اتاق

 سه شنبه
  تحقیق پیرامون تقرب پرواز ( واحد3الکترونیک عمومی     ) آمارواحتماالت مهندسی درس
  غفاریانآقای  آقای قنبری 2کد آقای بحرانی استاد
  (واحد2)  واحد (3) اتاق

 چهارشنبه
  درس
  استاد
  اتاق

 پنج شنبه 
  درس
  استاد
  اتاق

 
 امضاء معاونت امور آموزشي و دانشجوئي :                                                   ر گروه : امضاء مدی

 


