
 

              (94ترم هشتم )ورودی  برنامه هفتگی                                  صنعت هواپیمائی کشوریدانشکده 

 

 

 

 

 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

اصول عملکرد توربین  ارتعاشات مکانیکی  درس
 گاز 

   مایسازه هواپ لیتحل مدیریت تعمیر  

   دکتر فرشباف  دکتر فرشباف   دکتر اسدالهی  دکتر فرشباف  استاد

        اتاق

 یکشنبه

   ( 2تکنولوژی موتور جت )    درس

   دکتر گل نژاد     استاد

       اتاق

 دوشنبه

اصول عملکرد توربین  ارتعاشات مکانیکی  درس
 گاز 

  کارگاه موتور پیستونی  تحلیل سازه هواپیما تستهای غیر مخرب 

  آقای بیجاد  دکتر فرشباف دکتر فرشباف   دکتر اسدالهی  دکتر فرشباف  استاد

        اتاق

 سه شنبه

       درس

       استاد

       اتاق

 چهار شنبه

  AMA    کارگاه سیستم های الکتریکی  درس

  آقای لباف     آقای فرخی  استاد

       اتاق



  برنامه هفتگی                                 دانشکده صنعت هواپیمائی کشوری               

 

 

 

 

 

 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

  آزمایشگاه آیرودینامیک  هیدرولیک و نیوماتیک  ( 2مقاومت مصالح )  مکانیک پرواز   درس

  مهندس فتح الهی  مهندس فتح الهی  دکتر کریم زاده   دکتر فرشباف   استاد

        اتاق

 یکشنبه

  آئرودینامیک   کنترل اتوماتیک  مکانیک پرواز  درس

  دکتر نیازمند   دکتر نیازمند  دکتر نیازمند  استاد

      اتاق

 دوشنبه

  ( 2مقاومت مصالح )  مکانیک پرواز   درس

  دکتر کریم زاده   دکتر فرشباف   استاد

      اتاق

 سه شنبه

  آئرودینامیک   کنترل اتوماتیک  مکانیک پرواز  درس

  دکتر نیازمند   دکتر نیازمند  دکتر نیازمند  استاد

      اتاق

 چهار شنبه

    درس

    استاد

    اتاق



 برنامه هفتگی                                دانشکده صنعت هواپیمائی کشوری               

 

 

 

 

 

 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

 ( 2مبانی مهندسی برق ) موتور پیستونی  استاتیک   ساختمان هواپیما  تکنولوژی موتور جت  درس

 مهندس زهره ای  مهندس رست  مهندس فتح الهی   مهندس رست  دکتر اسدالهی  استاد

       اتاق

 یکشنبه

   دینامیک    ارتعاشات مکانیکی  پروسه های ساخت مواد درس

   مهندس طباطبائی    مهندس طباطبائی  مهندس حجازی  استاد

        اتاق

 دوشنبه

  موتور پیستونی  استاتیک   ساختمان هواپیما  تکنولوژی موتور جت  درس

  مهندس رست  مهندس فتح الهی   مهندس رست  دکتر اسدالهی  استاد

       اتاق

 سه شنبه

 کارگاه آالت دقیق دینامیک    ارتعاشات مکانیکی   درس

 آقای انصاری مهندس طباطبائی    مهندس طباطبائی   استاد

       اتاق

 چهار شنبه

  مبانی الکترونیک کارگاه موتور جت  درس

  خانم اکبری  خانمحمدی -آقایان افسانه  استاد

    اتاق



  ( 95ترم ششم ) ورودی  برنامه هفتگی        دانشکده صنعت هواپیمائی کشوری               
        

                  

 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

  کنترل خوردگی مبانی  طراحی اجزاء ماشین  ( 1مقاومت مصالح )  ( 1ترمودینامیک ) سیستم های هواپیما  درس

  دکتر کریم زاده دکتر کریم زاده  مهندس رست   مهندس فتح الهی  مهندس فتح الهی  استاد

        اتاق

 یکشنبه

 آز مقاومت مصالح    کنترل اتوماتیک  انتقال حرارت  درس
 مکانیک سیاالت 

 آقای ثقفی      مهندس فرخیان    دکتر نیازمند  دکتر گل نژاد  استاد

      اتاق

 دوشنبه

  مقررات هواپیما ، پایش  طراحی اجزاء ماشین  ( 1مقاومت مصالح )  ( 1ترمودینامیک ) سیستم های هواپیما  درس

  دکتر کریم زاده ، دکتر فرشباف  دکتر کریم زاده  مهندس رست   مهندس فتح الهی  مهندس فتح الهی  استاد

        اتاق

 سه شنبه

 انتقال حرارت  درس
  کنترل اتوماتیک 

 کنترل پرواز اتوماتیک   
  مکانیک سیاالت 

 مهندس فرخیان  - آقای ثقفی     دکتر نیازمند  دکتر گل نژاد  استاد

       اتاق

 چهار شنبه

    درس

    استاد

    اتاق


