
 96-97 دومنیمسال         پیوسته تعمیر و نگهداریکارشناسی  چهارم ترم دروس 

سیستم های  –درس عمومی  –سیستم های اندازه گیری  –موتورهای پیستونی  –( 2مقاومت مصالح ) –( 2مبانی مهندسی برق ) –( 2ترمودینامیک ) –مکانیک سیاالت  –مبانی الکترونیک  –ریاضی مهندسی 

  الکتریکی 

 

 ساعت     

 روز

 

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13:30 13:30-14:30 14:30-15:30 15:30-16:30 16:30-17:30 17:30-18:30 18:30-19:30 19:30-20:30 

 شنبه

 سیستم های اندازه گیری  مبانی الکترونیک  ریاضی مهندسی   موتورهای پیستونی  (2مقاومت مصالح ) درس

 آقای ثقفی  مهندس حنفیان  مهندس یاراحمدی   مهندس رست  دکتر کریم زاده  استاد

       اتاق

 یکشنبه

 ( 1ترمودینامیک ) سیستم های الکتریکی   مکانیک سیاالت    6کد                 5(  کد 4زبان انگلیسی ) درس

 مهندس فتح الهی  آقای لباف  مهندس فرخیان   خانم یاراحمدی       خانم اکرمی                       استاد

      اتاق

 دوشنبه

  ( 2مبانی مهندسی برق )  ریاضی مهندسی   موتورهای پیستونی  ( 2مقاومت مصالح ) درس

  مهندس زهره ای   مهندس یاراحمدی   مهندس رست  دکتر کریم زاده  استاد

        اتاق

 سه شنبه

  ( 2ترمودینامیک ) مکانیک سیاالت   علم مواد  6و5( کد 4زبان انگلیسی ) درس

  دکتر گل نژاد  مهندس فرخیان   مهندس طباطبائی  خانمها یاراحمدی و اکرمی استاد

       اتاق

 چهارشنبه

   زبان تخصصی  ابزار هواپیما  درس

   مهندس حجازی  مهندس حجازی  استاد

     اتاق

 پنج شنبه

    درس

    استاد

   اتاق
 

 
 



 96-97 دومنیمسال         پیوسته تعمیر و نگهداریکارشناسی  ششم ترم دروس 

  -آئرودینامیکآز  –درس عمومی  –انتقال حرارت  –کنترل اتوماتیک  –مبانی مدار منطقی  - مقررات هواپیما  –سیستم الکتریکی کارگاه –کارگاه موتور جت  –سیستم های هواپیما 

 کارآموزی 

 

 ساعت     

 روز

 

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13:30 13:30-14:30 14:30-15:30 15:30-16:30 16:30-17:30 17:30-18:30 18:30-19:30 19:30-20:30 

 شنبه

  1کد –آز آئرودینامیک  مقررات هواپیما   مبانی مدار منطقی  انتقال حرارت  درس

  مهندس فتح الهی  دکتر فرشباف   مهندس حنفیان  دکتر اسدالهی  استاد

       اتاق

 یکشنبه

  سیستم های هواپیما  درس عمومی   کنترل اتوماتیک   درس

  مهندس فرخیان    دکتر نیازمند   استاد

       اتاق

 دوشنبه

   2کد  –آز آئرودینامیک    انتقال حرارت  درس

  مهندس فتح الهی    دکتر اسدالهی  استاد

      اتاق

 سه شنبه

  سیستم های هواپیما   1گروه  –کارگاه موتور جت  کنترل اتوماتیک   درس

  مهندس فرخیان  آقای فریدونی  دکتر نیازمند   استاد

  17 ساعت                           14ساعت                           اتاق

 چهارشنبه

   4کد  –کارگاه سیستم های الکتریکی  3کد  –کارگاه سیستم های الکتریکی  2گروه  –کارگاه موتور جت  درس

  آقای فرخی  آقای فرخی  آقای فریدونی  استاد

     اتاق

 پنج شنبه

    درس

    استاد

   اتاق
 

 
 



 96-97 دومنیمسال         پیوسته تعمیر و نگهداریکارشناسی  شتمه ترم دروس 

 –( 2مقاومت مصالح ) – NDT –کارگاه سیستم الکتریکی  –آز سیستم های اندازه گیری  –وضعیت دستگاهها پایش  –مدار منطقی  –مبانی الکترونیک  –کارگاه ساختمان و ملخ  –درس عمومی  –پروژه 

 ( 4زبان انگلیسی )

  .افرادیکه دروس محاسبات و آمار و احتماالت را گذرانده اند این دو درس  جزء دروس اختیاری محسوب می شود  

 .اصول فرستنده  گیرنده و ناوبری بصورت فشرده پس از ترم ارائه می شود 

 ساعت     

 روز

 

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13:30 13:30-14:30 14:30-15:30 15:30-16:30 16:30-17:30 17:30-18:30 18:30-19:30 19:30-20:30 

 شنبه

  1کد  –کارگاه ساختمان و ملخ  پایش وضعیت دستگاهها  مدار منطقی  ( 2مقاومت مصالح ) درس

  آقای علی جمشیدی  دکتر کریم زاده  مهندس حنفیان  دکتر کریم زاده  استاد

      اتاق

 یکشنبه

  2کد  –کارگاه ساختمان و ملخ  متون اسالمی   مبانی الکترونیک  7کد  – (4زبان انگلیسی ) درس

  آقای علی جمشیدی  حاج آقا سامعی   مهندس حنفیان آقای عمران استاد

      اتاق

 دوشنبه
   2کد  –آز سیستم های اندازه گیری   2و  1کد  -NDT آقای انصاری-1کد آز سیستم های اندازه گیری ( 2مقاومت مصالح ) درس

  آقای انصاری  دکترفرشباف–دکترکریم زاده  آقای سلطانپور-4کارگاه ساختمان و ملخ کد دکتر کریم زاده  استاد

                    18ساعت                                               15ساعت                             اتاق

 سه شنبه
   2کد  -کارگاه سیستم های الکتریکی 1کد  –کارگاه سیستم های الکتریکی   عمران  آقای - 7کد  -(4زبان انگلیسی ) درس

  آقای قندی پارسی  آقای قندی پارسی   آقای سلطانپور 3کد –کارگاه ساختمان و ملخ  استاد

      اتاق

 چهارشنبه

    درس

    استاد

    اتاق

 پنج شنبه

    درس

    استاد

   اتاق
 

 
 



 96-97نیمسال دوم         پیوسته تعمیر و نگهداریکارشناسی ..................................ترم دروس 

 

 

 ساعت     

 روز

 

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13:30 13:30-14:30 14:30-15:30 15:30-16:30 16:30-17:30 17:30-18:30 18:30-19:30 19:30-20:30 

 شنبه

    ( 1مقاومت مصالح ) درس

    مهندس رست  استاد

     اتاق

 یکشنبه

    ( 1آئرودینامیک ) درس

    دکتر نیازمند  استاد

     اتاق

 دوشنبه

    (  1مقاومت مصالح ) درس

    مهندس رست  استاد

     اتاق

 سه شنبه

    ( 1آئرودینامیک ) درس

    دکتر نیازمند  استاد

     اتاق

 چهارشنبه

  و تراشکاری کارگاه جوشکاری    درس

  حق سیرت  – رحمانی آقایان    استاد

     اتاق

 پنج شنبه

    درس

    استاد

   اتاق
 

 
 


