
  
                  

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

     97-98سال تحصیلي اول  نیمسال                                                                                      ترم پنجم  –هندسي هوانوردي م 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 
   درس
   استاد
   اتاق

 يكشنبه
  ( واحد2برق هواپیما   ) ( واحد3)   1ریاضی   درس
  آقای لباف  آقای پارسافر  استاد
     اتاق

 دوشنبه
   دانش خانواده وجمعیت ( واحد3کنترل تقرب و ارتفاع سنجی  ) ( واحد2طراحی پرواز        ) ( واحد2آالت دقیق هواپیما   ) درس
  آقای سامعی آقای شهرام امینی  آقای محمدی اطاقسرا آقای محمدی اطاقسرا استاد
  ( واحد2)    اتاق

 سه شنبه
  اسالمی اخالق وتربیت  عوامل انسانی ومدیریت استرس (1ریاضی ) ( واحد3اصول پرواز      )  درس
  امعیآقای س آقای دکتر حبیبی آقای پارسافر آقای دکتر پرستاری  استاد
  ( واحد2) ( واحد2)    اتاق

 چهارشنبه
  سیموالتور برج   سیموالتور برج درس
  سلیمانی  –ابراهیم زاده  –آقایان :  جوادزاده   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  

                                           97-98سال تحصیلي اول نیمسال                                                                                ترم ششم –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 
  ( واحد2اصول رادار و اتوماسیون  ) ( واحد2تجسس و نجات )  درس
  آقای شکرپور آقای فرامرزپور  استاد
     اتاق

 يكشنبه
   ( واحد2سیستم های هواپیما   ) ( احد2طراحی فرودگاه ) واحد 3عملکرد پروازی وتوزین و تعادل   درس
   آقای فرخیان آقای حمید نقوی آقای دکتر پرستاری  استاد
      اتاق

 دوشنبه
   دانش خانواده و جمعیت  ( واحد3(     )14فرودگاه ها ) انکس   ACCسیموالتور  درس
  آقای سامعی  آقای کریمی   عباسی   –شیخی  –آقایان : سعادتی  استاد
  ( واحد2)               اتاق

 سه شنبه
  اخالق و تربیت اسالمی  واحد 3دستورالعمل کنترل هواپیما با رادار    ( واحد3اصول پرواز      )  درس
  آقای سامعی  آقای درجی دکتر پرستاری آقای  استاد
  ( واحد2)     اتاق

 چهارشنبه
  ACCسیموالتور     درس
  مرندی -سعادتی  –آقایان : شیخی  استاد
   اتاق

 پنج شنبه 
  درس
  استاد
  اتاق

 
 اونت امور آموزشي و دانشجوئي :امضاء مع                                                        امضاء مدیر گروه : 

 
 



  


