
 «بسمه تعالی»

 « 97-98سال تحصیلی  اولبرنامه امتحانی نیمسال  »
 13:30 -15:30ساعت  11:00 – 13:00عت سا 8:30 - 10:30ساعت  روز و تاریخ

             1ریاضی عمومی  20/10/97پنجشنبه 
 2فیزیک         

  

 22/10/97شنبه 

 اصول رادار و اتوماسیون
 سیستم های مبادله پیام

 هندسیریاضی م
 

 انتقال حرارت 
 

CNS/ATM 
 

 2معارف اسالمی 

 اخالق و تربیت اسالمی

 ساختمان هواپیما

 تکنولوژی طراحی و مونتاژ موتورهای توربین گاز هوایی

 علم مواد

 23/10/97یکشنبه 

 پایش وضعیت دستگاهها و ماشین آالت 
 برق هواپیما

 استاتیک 
 اصول سیستم های مخابراتی

 2ترمودینامیک 
 2م های دیجیتال سیست

 تاریخ اسالم

 

 24/10/97دوشنبه 

 تکنولوژی موتور جت

 2ریاضی عمومی 
 دستورالعمل کنترل هواپیما با رادار

 

 مکانیک پرواز

 انقالب اسالمی و ریشه های آن

 شبکه های کامپیوتری

 محاسبات عددی

 

 25/10/97سه شنبه 

 4زبان 

 آالت دقیق هواپیما

 هیدرولیک و نیوماتیک

 2زبان 

 دانش خانواده و جمعیت

 2مدار الکتریکی 

 

 26/10/97چهارشنبه 

 ارتعاشات مکانیکی
 باند – 1طراحی فرودگاهها 

 پالس تکنیک
 مدارهای پالس و دیجیتال 

 ارتعاشات مکانیکی
 پالس تکنیک

 3زبان 
 مکانیک سیاالت

 حقوق هواپیمایی

 

 27/10/97پنجشنبه 
 دینامیک مهندسی
 هواشناسی و کدها

 روازطراحی پ

 2مبانی مهندسی برق 
 معادالت دیفرانسیل

 کنترل پرواز اتوماتیک
 1سیستم های دیجیتال 

 



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

 29/10/97ه ـشنب

 آنتن و مایکرویو
 مقررات هواپیمایی
 )مراقبت پرواز(سیستم های هواپیما

 ریز موج و آنتن

 1آیرودینامیک 
 حقوق اجتماعی

 زبان تخصصی الکترونیک هواپیمایی
 زبان تخصصی مخابرات هواپیمایی

 30/10/97ه ـیکشنب

 کنترل تقرب و ارتفاع سنجی

 عملکرد پروازی و توزین و تعادل

 2مقاومت مصالح 

 مدارهای مخابراتی

 سیستمهای فرستنده و گیرنده هواپیما

 1/11/97ه ـدوشنب

 1سیستمهای کمک ناوبری 
 

 مهای کنترل خطیسیست
 کنترل اتوماتیک

 مخابرات دیجیتال 
 2مخابرات 

 سیستم های هواپیما) تعمیر و نگهداری(

 2/11/97ه ـسه شنب
 موتور پیستونی

 مبانی مدار منطقی و سیستم های کامپیوتری هواپیما
 (12تجسس و نجات)انکس 

 1الکترونیک 

 2الکترونیک 

 3الکترونیک 

 (SMS)سامانه مدیریت ایمنی 

 3/11/97ه ـچهار شنب
 سیستم های آالت دقیق هواپیما

 تستهای غیر مخرب
 اصول پرواز

 طرح های منطقه ای مخابرات هواپیما
 مبانی الکترونیک

 الکترونیک عمومی

 4/11/97ه ـپنج شنب

 طراحی و مهندسی شبکه مخابرات هواپیما

 الکترونیک هواپیما

 1ی مهندسی برق مبان

 و موتور جتاصول و عملکرد توربین گاز 

 الکترونیک صنعتی

 (14فرودگاهها )انکس 

 اصول پرواز

 عوامل انسانی و مدیریت استرس
 

 1 ماشین الکتریکی

 


