
  
                  

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

     96-97سال تحصیلي دوم نیمسال      ترم چهارم                                                                             –اپیوسته مراقبت پرواز كارشناسي ن 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 
  درس
  استاد
  اتاق

 يكشنبه
  (6انکس )  درس
  آقای درجی  استاد
  واحد  2  اتاق

 دوشنبه
   (8صالحیت پرواز )انکس  (13انکس )  درس
  آقای پیروزی  آقای پیروزی  استاد
  واحد 2 واحد 2  اتاق

 سه شنبه
  درس
  استاد
  اتاق

 چهارشنبه
  عملی( -یآشنائی با پرواز)نظر درس
  آقای محمدی اطاق سرا استاد
  واحد2 اتاق

 پنج شنبه 
  درس
  استاد
  اتاق

 
 امضاء معاونت امور آموزشي و دانشجوئي :                                                        امضاء مدیر گروه : 

 
 

  



                  

  
                  

                                                 )گروه مهندسي هوانوردي(                                                                     لي هوانوردي و فرودگاهي كشور  مركز آموزش عا

                                           96-97نیمسال دوم سال تحصیلي                                                                           ترم پنجم          –كارشناسي مهندسي هوانوردي  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 
  طالعات هوانوردیسرویس ا طراحی پرواز آالت دقیق  درس
  آقای قهرمانی آقای افشاری آقای افشاری  استاد
  واحد 3 واحد 2 واحد 2 اتاق

 يكشنبه
  (6انکس ) (4زبان )  برق هواپیما  درس
  آقای درجی خانم یاراحمدی  آقای لباف  استاد
  واحد 2 واحد 1  واحد 2  اتاق

 دوشنبه
   طقه ای پروازکنترل من  سیموالتور تقرب پرواز درس
  آقای شیخی  رمضانپور –ابراهیم زاده  -آقایان : جوادزاده استاد
  واحد 3  واحد 1 اتاق

 سه شنبه
  عوامل انسانی ومدیریت استرس (4زبان )  (4زبان )  درس
  آقای حبیبی خانم یاراحمدی  خانم یاراحمدی  استاد
  واحد 2     اتاق

 چهارشنبه
  قرب پروازسیموالتور ت درس
   سلیمانی -ابراهیم زاده -آقایان : جوادزاده استاد
  واحد 1 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  

                                           96-97مسال دوم سال تحصیلي نی                                                                                    هشتم ترم  –كارشناسي مهندسي هوانوردي  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 
  درس
  استاد

  قاتا

 يكشنبه
  (4زبان ) درس
  آقای تقوی استاد
  واحد 1 اتاق

 دوشنبه
   مدیریت استرس  حمل ونقل کاالی خطرناک CNS/ATM درس
  آقای نجفی  آقای کجباف  آقای دیجوری استاد
  واحد 1  واحد 2 واحد 3 اتاق

 سه شنبه
  w&B  SMS عملکرد پروازی و (4زبان ) درس
  آقای پرستاری   آقای پرستاری  آقای تقوی استاد
  واحد 2  واحد 3 واحد 1 اتاق

 چهارشنبه
  آماده سازی و نظارت پروازی  پرواز با سیموالتور درس
  آقای محمدی اطاق سرا  آقای محمدی اطاق سرا استاد
  واحد 3  واحد 1 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  

                                           96-97ل دوم سال تحصیلي نیمساترم چهارم                                                                                    –كارشناسي مهندسي هوانوردي  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 
 ساختمان هواپیما ناوبری رادیویی  (4زبان ) درس
 آقای رست آقای افشاری  آقای شافعی استاد
 واحد 2 واحد 3  واحد 1 اتاق

 يكشنبه
  مومیدینامیک ع  آمار و احتماالت  درس
  آقای طباطبائی  آقای بحرانی  استاد
  واحد 3  واحد 3  اتاق

 دوشنبه
   برج کنترل (4زبان )  درس
  آقای رحیمی کیا آقای شافعی  استاد
  واحد 3 واحد 1  اتاق

 سه شنبه
  آمار واحتماالت نقشه های هوانوردی درس
  آقای بحرانی آقای قهرمانی استاد
  واحد 3 واحد 2 اتاق

 چهارشنبه
  درس
  استاد
  اتاق

 پنج شنبه 
  درس
  استاد
  اتاق

 
 امضاء معاونت امور آموزشي و دانشجوئي :                                                        امضاء مدیر گروه : 

              

 


