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 یباچهد  

 دیباهچ
افضای دااگشنه صنعتی خواهج مهندسی هو  ی مهندسی کشور، هب دادکشنهی با رعض سالم و تبریک هب مناسبت کسب موفقیت رد آزمون سراسری و ورود هب جامعه 

 نصیرالدین طوسی خوش آمدید.
کاانت و بخش اهی  مختلف دادکشنه و نیز اراهی اطالعات هدف  . امید می باشد مفید دیگری  از تهیه کتاب حاضر، آشنایی رتشیب شما دانشجویان زعزی با رشته تحصیلی اتن، ام

 شجویی اتن باشد.است این کتاب، راهنمای خوبی رد دوره جدید زندگی دان 
نموهن  کتاب  راهنمای  بیلق آغاز و ات اواخر اتبستان هب طول انجامید. رد تهیه این کتاب از منابع گوانگونی از  1393تهیه و گردآوری مطالب این مجموهع، از ابتدای بهار 

کانیک و  گاه اهی اینترنتی  دانشجویان ورودی جدید اراهئ شده  توسط دادکشنه م    شده است. استفاده پای
 ن محترم دادکشنه و هک رد تهیه و جمع آوری اطالعات این کتاب تالش نموده اند، صمیماهن تشکر می شود. ا و کارمنداز اعضای  هیئت علمی 

کال نیست. امید ست با نظرات مفید و سازنده ا علیرغم تالش فراوانی هک رد تدوین مطالب این کتاب هب عمل آمده است، قطعاً این کتاب مجموهع ای کامل و خالی از اش
کاالت و بی شما زعزیان، این کتاب رد سال اهی آینده کامل رت و غنی رت شود. لطفاً با اراهئ   االربدن کیفیت این کتاب یاری نمادیی.نظرات و پیشنهادات خود ما را رد رفع اش

 
 فضادادکشنه مهندسی هوا                                                   

 دااگشنه صنعتی خواهج نصیرالدین طوسی



 راهنمای دانشجویان دانشکده مهندسی هوافضا  

 ایپم ریاست دادکشنه مهندسی هوافضا
 

و پیشرفت اهی از گذشته   شته وجود داشتهرهوافضا یکی از رشته اهی مطرح و رپطرفدار علمی جوامع امروزی می باشد. هب دلیل عالهق مندی هک از دریباز رد نیب بشر رد رابطه با این 
گاتنت  این رشبببته با سببباری رشبببته اهی مهندسبببی و ع وم فرا م آورده هن ود و سببببب رشبببد و توزبببعه روز افزون آن نیز شببب  چندان دور ات حال آن، سببببب شبببده اسبببت هک ارتبا  تی

 یر ریگمشچی داشته است.أث تهمواره باید هب این رشته هب عنوان یک رشته پیشرو توهج شود، چرا هک زندگی انسان را تحت الشعاع خود قرار داده و رد پیشرفت و رشد آن لذا گردد. 
 م اکنون خود را آماده ارباین از ازمان خواهید بود و رد آینده زندیک باید مسئولیت راهبری و هدایت این صنعت را هب عهده گیرید بنر شما مهندسین آینده میهن سراف زعزیان 

  پذریش این مسئولیت نمادیی.
ق روزافزون رد فی ومقدم شبببببما زعزیان را هب دادکشنه مهندسبببببی هوافضبببببا هک ردصنه ورود هب این صبببببنعت پیشبببببرو اسبببببت را تبریک می گو م و از  داوند  تعال ربای شبببببما ت اینجانب 

 کسب علم و دانش را خواستارم.
 

                                          ارباهیمیرضا                                                         
 رئیس دادکشنه مهندسی هوافضا      

 1394مهرماه                          



 فصل اول 1 

 صل اولف 
 هوافضا مهندسیی  آشنایی با رشته 

 

 مقدمه

سی هواف ست یسمهند ای ازشاخه ضامهند ساخت  که با طراحی ا ضاپیما ،هواپیماو  سائل و ف ، ماهواره، ماهواره بر و م

سته به آن ضوعات واب ستممو سی صرف و تجهیزات نفت و  یهاها و همچنین طراحی  با تکنولوژی باال مانند خودروهای کم م

 .ی تولید توان سروکار داردهاگاز و سیستم

شروترین زمینه ضا یکی از پی ست و بودجههواف شی ا شته میهای پژوه صرف این ر شود های کالن نظامی و غیرنظامی که 

شرفت و جهش در دیگزمینه شتههای پی ساختهر ر سی را فراهم  ستهای دانش و مهند شی .ا ضا دان سی هواف  راهبردی مهند

 .شودگیری میبهرهو کنترل  الکترونیک، ، عمرانعلوم رایانه ،متالورژی ی دیگر مانند مکانیک،هااست که در آن از دانش

ضا صنعت هواف صلی  ست، در نتیجه فارغ ،هدف ا سایل پرنده ا ساخت و ضا میطراحی و  سی هواف صیالن مهند توانند در التح

شکی و ماهواؤصنایع و م سات تحقیقاتی هواپیمایی، مو سازمانس ز یی که به نحوی اهاره فعالیت نمایند و همچنین در کلیه 

ستفاده می سایل پرنده ا شتغال در مراکز فوق، یک مهندس و شناس و محقق خدمت نمایند. اما عالوه بر ا کنند، به عنوان کار

های متعددی از کار در شاخه ها تواناییی طراحی توربو ماشینهاهوافضا با تسلط بر علوم آئرودینامیک، طراحی سازه و روش

 .های خارج از حیطه صنایع هوافضایی را نیز داردمهندسی و پروژه

شاخه ضا از زیر سی هواف ست وکاربرد زمینهدی مهنهامهند ضا تنها به طراحی سی مکانیک ا های مطالعاتی یک مهندس هواف

ز برخی جهات شااباهت زیادی به آئرودینامیک شااود. برای ملال آئرودینامیک خودرو اهواپیما و وسااایل پرنده محدود نمی

تری  هواپیما دارد و امروزه در اغلب صاانایع خودروسااازی با اسااتفاده از تونل باد و علم آئرودینامیک، خودروهای کم مصاارف

ستممی سی ست و همچنین سازند. فرایند  سایل پرنده بر یک مبنا ا صنعتی نیز با فرایندهای طراحی کنترل در و های کنترل 

های گاز یک نیروگاه یا پاالیشااگاه یک هواپیما دارد و باالخره توربین یاتومبیل و کشااتی مشااترکات زیادی با سااازه یازهساا

شرکتهمانند یک موتور جت تحلیل و طراحی می ضا عالوه بر  ساخت گردند. در نتیجه یک مهندس هواف ضایی و  های هواف

 .ی شغلی بسیار خوبی داردهافرصت ها، صنایع خودروسازی و فرودگاههایشگاه، صنایع نفت و گاز، پاالهاماهواره، در نیروگاه

اول علمی ایران در نقشه  یی اخیر پیشرفت چشمگیری نموده و به عنوان رشتههادر ایران رشته مهندسی هوافضا در سال

شناخته  ستخدام فارغ التحصیالن و تخصیص بودجه به عنوان هدف شدهعلمی کشور  اول علمی کشور به حساب  و از نظر ا

شتر در این  صیالن بی ستند و نیاز به فارغ التح سیار اندک ه شته در ایران هنوز ب صیالن در این ر ست. البته فارغ التح آمده ا

نفر در مقطع  400نفر در مقطع کارشااناساای،  700شااود. در ایران ساااالنه حدود رشااته به طور چشاامگیری احساااس می

 .شوندمیکتری فارغ التحصیل نفر د 25کارشناسی ارشد و 

شاوندی زیادی با گرایشگرایش ضا خوی شتههای مهندسی هواف های این جهت دارای درسدارند؛ بهک مهندسی مکانی های ر

 دههای دنیا، دانشکاست. در بعضی دانشگاه هامکانیک شاره و مکانیک جامدات ملل مهندسی مکانیک هایمشترک با گرایش

شکده به هوافضا و مهندسی مکانیک س تکنولوژی و تخصصی نظر از رشته این کل در اما. دارد وجود واحدعنوان یک دان  یارب

 برای التدینامیک سیا و فیزیک است، مانند ریاضی های این رشته بردرس بیشتر پایه است. مکانیک مهندسی از تر پیچیده

ر دارد. از نظ همه، اجزای تجربی بسایاری نیز در این رشاته وجوداین . بادینامیک پرواز برای معادالت حرکت یا آیرودینامیک

اند. و یا در فضاااای باز منشاااه گرفته تونل باد در اولیه، یههای کوچک و نمونمدل آزمایش تجربی از یتاریخی، این اجزا
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http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9_%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9_%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%84_%D8%A8%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%84_%D8%A8%D8%A7%D8%AF
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توان برای ، بسیال رفتار سازیشبیه و دینامیک محاسباتی سیاالت این امکان را بوجود آورده که از رایانه های صنعتپیشرفت

 .استفاده کرد تونل باد کاهش هزینه و زمان صرف شده در آزمایش

 ی مقطع کارشناسیهاگرایش

 باشد.میاین رشته در مقطع کارشناسی فاقد گرایش 

 کارشناسی ارشدی مقطع هاگرایش

ضا بهترین پایهاز مهم: آیرودینامیک سی جرود. علم آیرودینامیک بهشمار میهای هواف سبهمطالعه و برر  یریان هوا و محا

شتاورهای و نیروها سم پرنده، می گ شی از آن بر روی ج ضا در این گرایش جریانپردازد. مهننا سین هواف های پیچیده در د

م جساا و طراحی حرکت بررساای پایداریکنند و با بدساات آوردن نیروهای آیرودینامیکی بهاطراف جساام پرنده را تحلیل می

  پردازند.میی یک مهموریت هاپرنده برای تهمین خواسته

. پردازدلوبرنده)موتور(، اعم از موتورهای هوازی و غیرهوازی میهای جمطالعه و بررسی سامانه ها بهدانش پیشرانه پیشرانش:

شامل ستونی موتورهای هوازی  ست که از هوا بهای )توربینی( پره و چرخ موتورهای پی سنده"عنوان ا ستفاده نموده و  "اک ا

ها و فضاپیماها است که سوخت و اکسیدکننده کنند. اما موتورهای غیرهوازی مانند موتور موشکسوخت را با خود حمل می

ضایکل ساختار همچنین و رانش نیروی تولیدی کنند. در این دانش نحوهرا با خود حمل می سیی انواع موتورهای هواف  ی برر

نهو مورد تجزیه و تحلیل قرار می های جلوبرنده نیز بسااایار مورد توجه گیرد. طراحی و تعیین میزان عملکرد انواع سااااما

  باشد.میمهندسین پیشرانش 

سی و وزنی، بهگیری از دادهدینامیک پرواز با بهره دینامیک پرواز و کنترل: شی، هند سی رفتار و های هواپوی مطالعه و برر

پردازد. در واقع علم دینامیک پرواز به بررسی برد، مسافت نشست و برخاست )طول باند(، چگونگی می وسایل پرندهکات حر

سیله پایداری، کنترل و حرکت صه، طوربه. پردازدمی پرنده یو سیله یک حرکت نحوه تحلیل خال ضا یا هوا در و  یهارائ و ف

 دینامیک پرواز و کنترل است.  ظیفهو حرکت، این سازیبهینه منظوربه هاییطرح

ازد. پردهای هواپیما و دیگر وسایل پرنده میسازی سازهمطالعه، بررسی و بهینههای هوافضایی بهسازه: ی هوافضاییهاسازه

 یکهایی است که عالوه بر استواری کافی در برابر بارهای آیرودینامیکی و دیگر بارهای استاتیهدف آن طراحی و تحلیل سازه

شته باشند. ضمن اینکه باید بتوانند در برابر ارتعاشات و سایر  و دینامیکی وارد بر وسایل پرنده، کمترین وزن ممکن را نیز دا

 .عوامل محیطی نظیر تغییرات زیاد و سریع دما و رطوبت نیز مقاوم باشند

و  لی حامهاموشکازه و مکانیک پرواز بررسی پیشرانش، آیرودینامیک، سای از هوافضا است که بهشاخه مهندسی فضایی:

پردازد. عالوه بر آن در این شاااخه بیشااتر بر کاربرد فضااایی بودن )صاارف نظر از پسااا( و در نظر پرتابه )ماهواره( در فضااا می

 شااود. این گرایش با توجه به نوع فعالیت وگرفتن شاارایط ویژه فضااا )پرتوهای کیهانی، الکتریساایته ساااکن و...( پرداخته می

شود. در ایران این گرایش به طور چشم گیری در حال توسعه میمحل خدمت برای مهندسان هوافضای خانااام بسیار توصیه 

 شود. میکشور شناخته  جزء اهداف راهبردی هاو ماهواره بر هاساخت ماهواره .و پیشرفت است

  

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9_%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9_%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%84_%D8%A8%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%84_%D8%A8%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
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 دستورالعمل اخالقی برای مهندسین

سی یک حرفه سین انتظار  ر جامعهتهثیرگذار دی مهم و مهند ضای این حرفه، از مهند ست. به عنوان اع رود که باالترین میا

ستقیم و حیاتی در کیفیت زندگی تمام مردم دارد. بر این  ستی را به نمایش بگذارند. مهندسی تهثیر م ستی و در معیارهای را

ت محیط زیسدارد و باید به حفاظت از  اساس خدمات ارائه شده توسط مهندسین نیاز به صداقت، بی طرفی، انصاف و عدالت

شد. شته با ستلزم پایبندی به باالترین ارزش توجه دا ستاندارد که م سین باید تحت رفتار حرفه ای ا صول اخ هامهند القی و ا

 است، عمل کنند.

 قوانین بنیادی:

 مهندسین در انجام وظایف حرفه ای خود باید:

 ن حد در نظر داشته باشند.ایمنی، بهداشت و رفاه عمومی را در باالتری .1

 ی تخصصی خود خدمات انجام دهند.تنها در زمینه .2

 اظهار نظرهای عمومی شان را با بی طرفی و صداقت و بدون در نظر گرفتن احساسات و نظرات شخصی بیان کنند. .3

 ی معتمد و وفادار انجام وظیفه کنند.برای کارفرما یا مشتری به عنوان یک نماینده .4

 یبنده جلوگیری کنند.از اقدامات فر .5

 ی خود را افزایش دهند.شرافتمندانه، مسئوالنه، اخالقی و قانونمند عمل کنند تا شرافت، اعتبار و سودمندی حرفه .6

 

 وظایف حرفه ای:

 مهندسین باید در تمام روابط خود بر اساس برترین معیارهای راستی و درستی رفتار کنند. .1

 برای خدمت به منافع عمومی باشند. ی حاالت در تالشمهندسین باید در همه .2

 شوند، اجتناب کنند.میمهندسین باید از تمامی رفتارها و اعمالی که باعث فریب افکار عمومی  .3

یا کارفرماهای سابق و جدید  هامهندسین نباید اطالعات محرمانه مربوط به امور بازرگانی، فرآیندهای فنی مشتری .4

 کنند را بدون اجازه فاش کنند.یمو همچنین شرکت عمومی که برایش کار 

 ای خود تحت تهثیر تضاد منافع قرار گیرند.مهندسین نباید در وظایف حرفه .5

ستفاده از روش .6 سین یا با ا سایر مهند صادقانه از  سین نباید با انتقادات غیر شکوک دیگر، هامهند سب یا م ی نامنا

 اشند.سعی در بدست آوردن شغل، پیشرفت یا قراردادهای شغلی داشته ب

مهندسااین نباید از روی بدخواهی یا دروغ، مسااتقیم یا غیر مسااتقیم، اقدام به خدشااه دار کردن اعتبار، موفقیت  .7

سینی که باور دارند دیگران برای کارهای غیراخالقی  سین دیگر نمایند. مهند ستخدام مهند احتمالی آینده، کار یا ا

 ل قرار دهند تا به آن رسیدگی شود.ئوختیار مقام مسو غیر قانونی مجرم هستند، باید این اطالعات را در ا

سئولیت فعالیت .8 سین باید م سین هامهند  توانند زمانی کهمیی حرفه ای خود را به عهده بگیرند، هرچند که مهند

 ست درخواست غرامت کنند.های کار آنمنافعشان از راه دیگری قابل محافظت نیست برای خدماتی که نتیجه

 ر مهندسی را به صاحب آن نسبت دهند و باید منافع مالکیت سایرین را به رسمیت بشناسند.مهندسین باید کا .9
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 فصل دوم
 آشنایی با دادکشنه مهندسی هوافضای دااگشنه صنعتی خواهج نصیرالدین طوسی

 

 تاریخچه، ساختار و اهداف

سته شکده یه سی، دان صیرالدین طو صنعتی خواجه ن شگاه  ست به نام داولیه دان سال ای ا شکده مخابرات که در   1307ان

سی یعنی  شم سال  86هجری  شده و در  سیس  شگاه ته سی برق دان شکده مهند هجری  1318سال پیش در محل فعلی دان

سنامه سا سی ا ست یشم سیده ا شورای ملی وقت ر صویب مجلس  سی با  .آن به ت صیرالدین طو صنعتی خواجه ن شگاه  دان

مجتمع "مرکز آموزش عالی و با عنوان  9پی تصویب ستاد انقالب فرهنگی از ادغام  ، در1359ساختار فعلی در ابتدا در سال 

 1367و در سال  "دانشگاه فنی و مهندسی"نام آن به  1362نهاده شد و سپس در سال  نبنیا "دانشگاهی فنی و مهندسی

 .ییر یافتتغ "نصیرالدین طوسیدانشگاه صنعتی خواجه "به به افتخار دانشمند برجسته ایرانی، خواجه نصیرالدین طوسی، 

 

 
 

 یاولیه یباشد. هستهمیفعال دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ی دانشکده 11دانشکده مهندسی هوافضا، یکی از 

فعالیت خود را شروع نموده  مکانیکی در دانشکده میالدی( در قالب یک گروه آموزشی 2000) 1379این دانشکده از سال 

 مستقل گردید.ی میالدی( تبدیل به یک دانشکده 2006) 1385سریع، در سال  و پس از رشد

استادیار،  هفتدانشیار و  هفتعضو هیئت علمی تمام وقت شامل یک استاد،  15مهندسی هوافضا با بهره گیری از  یدانشکده

ور کار خود دارد. این دانشکده در نفر دانشجو را در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری، در دست 370تربیت بیش از 

 باشد.میی هوایی و دینامیک پرواز و فضایی هاحال حاضر دارای سه گروه آموزشی آیروپیشرانش، سازه

 در دسااات پیگیری و با هدف ارتقاء ساااطی کیفی آموزش علوم مهندسااای، رویکردهای نوینی در دانشاااکده طراحی شاااده 

 توان به موارد زیر اشاره نمود:می هااین فعالیتی باشند. از جملهمی

در این شیوه آموزشی دانشجویان از  طراحی، تدوین و راه اندازی شیوه نوین آموزش در مقطع کارشناسی هوافضا؛ -

ی عملی در های عملی )طراحی، ساااخت و تساات( درگیر شااده و از طریق گذراندن این دورههابدو ورود به دانشااگاه با پروژه
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شنا می کنار دروس تئوری با شی بر یگردند. اولین دورهکاربرد این دروس آ سال  آموز ساس در  شکده به  1391این ا در دان

 انجام رسیده است.

ایجاد امکان دسترسی و استفاده حداکلری  ی آموزشی و تحقیقاتی؛هاایجاد شبکه دسترسی از راه دور آزمایشگاه -

شگاه شبکه تو هااز امکانات موجود در آزمای ضور فیزیکی هدف پیگیری طرح فوق از طریق  شدمیسط کاربران بدون ح . در با

شگاه شکده، آزمای شگاه تحقیقاتی و آموزشی دان ضر دو آزمای ضر هاحال حا ضایی و آیرودینامیک درگیر طرح حا ی تحقیقات ف

 شده اند.

 

 به تفکیک جنسیت روزانه( دانشکده مهندسی هوافضای پذیرفته شدگان کارشناسی )دورهآمار 

 
 

 به تفکیک جنسیت( دانشکده مهندسی هوافضا مشترک یآمار پذیرفته شدگان کارشناسی )دوره
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 سال 11/طی به تفکیک جنسیتدانشکده مهندسی هوافضا  ارشدآمار پذیرفته شدگان کارشناسی 

 
 

 به تفکیک جنسیتدانشکده مهندسی هوافضا  دکتریآمار پذیرفته شدگان 
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 شکده مهندسی هوافضااعضای هیئت علمی دان

 

 رضا ابراهیمی

 دانشیار گروه آیروپیشرانش

توربین گاز سوخت و احتراق،  تخصص:

جت، گاز رقیق،  و موتور  یک  نام دی

 ، ی تبادل کننده انرژیهاسیستم
 

rebrahimi@kntu.ac.ir  

 سعید ایرانی

 هوافضاییی هاگروه سازه دانشیار

هوافضصصصا، هاسصصصازه تخصصصص: ی 

دینامیک سصصازه، آئرواالسصصتیسصصته، 

 نگهداری و تعمیرات

 
irani@kntu.ac.ir 

    

 

 علیرضا باصحبت نوین زاده

شیار گروه دینامیک پرواز و کنترل  دان

 و مهندسی فضایی

از، هدایت و کنترل، دینامیک پرو تخصص:

 ،ی دینامیکیها، سیستمطراحی سیستمی

 ریاضیات کاربردی
novinzadeh@kntu.ac.ir  

 ودعبدالمجید خوشن

استادیار گروه دینامیک پرواز و کنترل 

 و مهندسی فضایی

یک پرواز و کنترل،  تخصصصص: نام دی

ی انعطاف پذیر، هادینامیک سصصیسصصتم

 مقاوم-کنترل ارتعاشات، کنترل تطبیقی
khoshnood@kntu.ac.ir 

    

 

 مهناز ذاکری

 ی هوافضاییهااستادیار گروه سازه

مکانیک شصصکسصصت، مواد  تخصصصص:

 کامپوزیت

 

 
m.zakeri@kntu.ac.ir 

 

 جعفر روشنی یان

ستاد گروه  دینامیک پرواز و کنترل و ا

 مهندسی فضایی

یک  تخصصصص: نام کنترل پرواز، دی

 وسائل پرنده

 
roshanian@kntu.ac.ir 

 

 حامد علی صادقی آرانی

 استادیار گروه آیروپیشرانش

یک تخصصصص:  کان یک، م نام آیرودی

سیاالت عددی، شبیه سازی مستقیم 

 ت کارلومون

 
alisadeghi@kntu.ac.ir  

 مانی فتحعلی

 استادیار گروه آیروپیشرانش

توربوالنس و مکانیک سیاالت  تخصص:

 محاسباتی

 

 
mfathali@kntu.ac.ir 

    

 

 مجتبی فرخ

 ی هوافضاییهااستادیار گروه سازه

های هوشمند سازه، سیستم تخصص:

 و بهینه سازی

 

 
farrokh@kntu.ac.ir 

 

 می مزرعه شاهیحسن کری

 دانشیار گروه آیروپیشرانش

پیشرانش، موتورهای سوخت  تخصص:

 مایع و جامد، دینامیک گازها

 

 
karimi@kntu.ac.ir 
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 علی مظفری

 ی هوافضاییهااستادیار گروه سازه

صص: ضائی، کاربرد هاسازه تخ ی هواف

 مواد کامپوزیت و آلیاژهای حافظه دار

 

 
mozaffari@kntu.ac.ir 

 

 حسین مهدوی مقدم

 استادیار گروه آیروپیشرانش

پیشصصرانش، احتراق، انتقال  تخصصصص:

 حرارت

 

 
mahdavy@kntu.ac.ir 

 

 مسعود میرزایی

 دانشیار گروه آیروپیشرانش

دینامیک سیاالت محاسباتی،  تخصص:

 آیرودینامیک، انتقال حرارت

 

 
mirzaei@kntu.ac.ir 

 

 مهران میرشمس

شیار گروه دینامیک  پرواز و کنترل دان

 و مهندسی فضایی

ندسصصی سصصیسصصتمی  تخصصصص:  مه

 ی فضاییهاسامانه

 
mirshams@kntu.ac.ir 

    

 

 امیرعلی نیک خواه

شیار گروه دینامیک پرواز و کنترل  دان

 و مهندسی فضایی

، هاناوبری، ژیروسصصکو  تخصصصص:

 مکانیک پرواز، فضاپیما

 
nikkhah@kntu.ac.ir 
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 وردها و افتخارات پژوهشیتولیدات علمی، دستا

 :باشدمیزیر جدول و تحقیقات علمی منتشر شده توسط اساتید و دانشجویان دانشکده به شرح  هاپژوهش

 عنوان
 تعداد در سال

1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 

 34 51 33 38 39 22 16 مقاالت در مجالت

 28 42 48 77 97 93 59 مقاالت در کنفرانس، همایش و ...

 0 2 1 - - - - کتب منتشر شده

 34 46 63 42 53 - - های دوره کارشناسی ارشد دفاع شدهپایان نامه

 8 1 - - - - - های دوره دکتری دفاع شدهپایان نامه

 

 

 ی بین المللی برگزار شدهها/گردهماییهاکنفرانس

 سال برگزاری نام دانشکده نام کنفرانس/گردهمایی ردیف

 1385 هوافضا کنفرانس انجمن هوافضای ایرانششمین  1

 1390 هوافضا ی ماهواره برهااولین همایش تخصصی سامانه 2

 1392 هوافضا یک دهه فعالیت فضایی در کشورگردهمایی  3
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 1ی فضاییهاطراحی و شبیه سازی سامانهقطب 

 معرفی قطب: 

طوسااای به عنوان یکی از  نصااایرالدیندانشاااگاه صااانعتی خواجه 

شگاهد شکده ان ست. دان شده ا شناخته  شور  صنعتی در ک سرآمد  های 

در این دانشگاه  1381مهندسی هوافضا با توجه به نیاز کشور در سال 

گذاری کالنی ساایس این دانشااکده ساایاسااتهتاساایس شااد. از بدو ت

ضایی انجام گرفت. درجهت فعالیت در زمینه صنعت ف صی  ص های تخ

انشااجویان، این دانشااکده را در یک دهه تالش اساااتید، کارکنان و د

سیس  شده منجر به تا سب  ست که اعتبارات ک ضایی قرار داده ا صنایع ف صی به عنوان یک مرکز معتبر علمی در  جایگاه خا

شبیه سامانهقطب علمی طراحی و  سال سازی  ضایی در  صل گردید. 1391های ف س یمهموریت ا ستمی  یقطب مهند  سی

لم و تولید ع یتعریف شده علوم پایه و مهندس یکار یهااز نیازهای کشور در حوزه یبخش برآورده ساختن یهای فضایسامانه

و  یسیستم یمرتبط با طراح یو صنعت یو آموزش یپژوهش یهادانش است. بدین منظور قطب در زمینه یدر مرزها یفضای

های میق ارتباط با صااانعت، طرحدهد و با گساااترش و تعفعالیت انجام می یفضاااای یدر حوزه علوم و فناور یبهینه سااااز

شاوره یحل مشکالت واقع یمؤثر برا یکاربرد یتحقیقات شور اجرا و خدمات م خود  یتخصص یهادر زمینه یو مهندس یاک

 نماید. ارائه می

 های تخصصی قطب:زمینه

 های فضایی با نگرش چند موضوعیسازی سیستمی سامانهطراحی و بهینه 

 های فضاییافزاری سامانهمسازی سخت افزاری و نرشبیه 

 عضویت دانشجویی در قطب:

 الملل،های فضااایی برای نیل به اهداف خود از چندین کمیته )اجرایی، بازاریابی، بین سااازی سااامانهقطب طراحی و شاابیه

ها کمیته ز اینتوانند در هریک اها و عالیق خود میتبلیغات و مستندسازی( تشکیل شده است. دانشجویان با توجه به توانایی

 ( قرار دارد.dsss.kntu.ac.irها در پایگاه اینترنتی قطب )عضو شوند. فرم عضویت در این کمیته

  

 
  

                                                   
1 Center of Excellence for Design and Simulation of Space Systems 

دکتر مسعود میرزایی

دبیر قطب طراحی و 
شبیه سازی 

سامانه های فضایی
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 معرفی مسئولین دانشکده 

 حوزه ریاست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 مدیر امور فرهنگی دانشکده
 دکتر علی مظفری

 
 محل استقرار: طبقه اول ساختمان اداری

 73064214 :تلفن دفتر

 

 مسئول دفتر ریاست 

 راضیه سوهانی
 طبقه اول ساختمان اداریمحل استقرار: 

 77791044تلفن اتاق: 

 رئیس دانشکده
 رضا ابراهیمیدکتر 

 
 

 محل استفرار: طبقه اول ساختمان اداری

 

حصیالت تکمیلی  معاون آموزشی و ت

 دانشکده

 دکتر مهران میرشمس

 
 محل استقرار: طبقه اول ساختمان اداری

تلفن دفتر )خانم شجاعی زاد(: 

77339794 

 شورای فرهنگی دانشکده

 شورای آموزشی دانشکده

 دانشکده معاون پژوهش و فناوری
 عبدالمجید خوشنوددکتر 

 
 محل استقرار: طبقه اول ساختمان اداری

 77338180تلفن دفتر )خانم جمشیدی(: 

 معاون اداری و مالی دانشکده
 حمیدرضا سعادت

 
 محل استقرار: طبقه اول ساختمان اداری

 77338180تلفن دفتر )خانم جمشیدی(: 
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 و تحصیالت تکمیلی حوزه معاونت آموزشی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 های آموزشیها و آزمایشگاهکارگاه

 آزمایشگاه آیرودینامیک

 )سرپرست: دکتر  مسعود میرزایی(

 میلی دانشکدهمعاون آموزشی و تحصیالت تک

 دکتر مهران میرشمس

 
 محل استقرار: طبقه اول ساختمان اداری

 77339794تلفن دفتر )خانم شجاعی زاد(: 
 

 کارگاه ورقکاری و جوشکاری در صنایع هوافضا

 )سرپرست: دکتر  سعید ایرانی(

 کارگاه ابزار دقیق و اندازه گیری در هواپیما

 )سرپرست: دکتر  امیرعلی نیک خواه

 

 مدیر گروه آیروپیشرانش
 حسین مهدوی مقدمدکتر 

 محل استقرار: طبقه اول ساختمان اداری

 73064221تلفن اتاق: 

 

 مدیر گروه دینامیک پراوز و فضایی
 دکتر علیرضا باصحبت نوین زاده

 محل استقرار: طبقه اول ساختمان اداری
 73064224تلفن اتاق: 

 

 ی هواییهامدیر گروه سازه
 عید ایرانیسدکتر 

 محل استقرار: طبقه اول ساختمان اداری
 73064216تلقن اتاق: 

 

 سرپرست اداره آموزش دانشکده
 عاطفه سیاه پوش

 هامحل استقرار: طبقه اول ساختمان کالس

 77333185تلفن دفتر: 
 

 

 آموزش دانشکده  مسئول کارشناس

 حکیمه برزگر
 هامحل استقرار: طبقه اول ساختمان کالس

 77333185تلفن دفتر: 
 

 

 مسئول امور عمومی آموزش

 محسن سبحانی
 هامحل استقرار: طبقه اول ساختمان کالس

 73064258تلفن دفتر: 
 

 اداره آموزش دانشکده ی آموزشیهامدیران گروه هدانشکد تحصیالت تکمیلی

 

 سرپرست تحصیالت تکمیلی دانشکده
 امیرعلی نیک خواهدکتر 

 طبقه اول ساختمان اداری محل استقرار:

 73064213تلفن اتاق: 

 

 آموزشکارشناس 

 الناز شجاعی زاد
 هامحل استقرار: طبقه اول ساختمان کالس

 77339794تلفن دفتر: 
 

 

 ی هواپیماهامسئول کارگاه موتور، بدنه و سیستم

 مسعود نیکخوی
 )سرپرست: دکتر  حسن کریمی مزرعه شاهی(

 73064240تلفن دفتر: ه، کارگامحل استقرار: 
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 حوزه معاونت پژوهش و فناوری 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 مسئول دفتر پژوهش 

 مینا جمشیدی
 طبقه اول ساختمان اداریمحل استقرار: 

 77338180تلفن اتاق: 

 

 سرپرست سایت کامپیوتر دانشکده
 مهندس داود قدغ

 سایت کامپیوتر دانشکدهتقرار: محل اس
 77334134تلفن اتاق: 

 دانشکده معاون پژوهش و فناوری
 عبدالمجید خوشنوددکتر 

 
 

 محل استقرار: طبقه اول ساختمان اداری

 

 های تحقیقاتیآزمایشگاه ارتباط با صنعت دانشکده سایت کامپیوتر دانشکده کتابخانه دانشکده

 

 دهسرپرست کتابخانه دانشک
 لیال قدسی

 کتابخانه دانشکدهمحل استقرار: 
 77791034تلفن اتاق: 

 آزمایشگاه احتراق و پیشرانش

 )سرپرست: دکتر رضا ابراهیمی(

 آزمایشگاه تحقیقات فضایی

 )سرپرست: دکتر مهران میرشمس(

آزمایشگاه هدایت، کنترل و 

 های دینامیکیسیستم

)سرپرست: دکتر علیرضا باصحبت 

 نوین زاده(

 آزمایشگاه پردازش موازی

 

 کارشناس ارتباط با صنعت دانشکده
 مسعود نیک خوی

 ساختمان اداریطبقه همکف محل استقرار: 
 73064240تلفن اتاق: 

قطب طراحی و شبیه سازی 

 های فضاییسامانه

 )مدیر:  دکتر مسعود میرزایی(

 

 سایت کامپیوتر دانشکده
 علی خرمی

 سایت کامپیوتر دانشکدهمحل استقرار: 
 73064317تلفن اتاق: 

 هاقطب و پژوهشکده

های پژوهشکده طراحی سامانه

 فضایی

)سرپرست:  دکتر جعفر روشنی 

 یان(

های نیرو و پژوهشکده سامانه

 پیشرانش

 کتر حسن کریمی مزرعه شاهی(:  دسرپرست)
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 حوزه معاونت اداری و مالی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 دانشکدهمعاون اداری و مالی 
 حمیدرضا سعادت

 
 محل استقرار: طبقه اول ساختمان اداری

 

 

 
 مسئول امورعمومی

 گرنامیمحمود 

 حراست انبارداری خدمات پشتیبانی و حسابداری و کارپردازی

 

 کارپرداز دانشکده
 محسن سبحانی

 هاساختمان کالسمحل استقرار: طبقه اول 
 73064258تلفن دفتر: 

 
 

 انباردار
 قربانعلی پارسا

 
 تأسیسات

 محمدرضا ارشادی

 
 تأسیسات

 علی اصغر ارشادی

 

  و بایگانی مسئول دبیرخانه
 مینا جمشیدی

 طبقه اول ساختمان اداریمحل استقرار: 
 77338180تلفن اتاق: 

 
 برق

 پویان نظری

 
 خدمات

 حسن اصغری

 
 خدمات

 کمال اصغری

 
 خدمات

 کمال آقامحمدی

 
 خدمات

 محسن رحمانی

 
 خدمات

 روح اله شاهپبازی

 
 خدمات

 حسین غالمی

 
 خدمات

 محمدرضا کشاورز
 

 

 امین امو.ال
 مرتضی توکلی

 
 خدمات

 سعید رضا  منظور اردبیلی
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 مدیر امور فرهنگی دانشکدهحوزه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکده در زمینهفعالیت شجویی در دان صورت های دان شده  سه نهاد یاد  سی و اجتماعی در  سیا های مختلف فرهنگی، علمی، 

سیاری موارد با گیرد. اگرچه هرکدام از این نهادها، مطابق قامی ستند ولی در ب صی برای فعالیت دارا ه شخ نون چهارچوب م

 نمایند. ها کمک میهمکاری تنگاتنگ به نسبت اجرا شدن این فعالیت

 های این نهادهای دانشجویی در همین کتاب بصورت مختصر ارائه شده است.بعضی از فعالیت

 

  

 دانشکده مدیر امور فرهنگی

 علی مظفریدکتر 

 
 محل استقرار: طبقه اول ساختمان اداری

 73064214تلفن دفتر: 
 

 های دانشجوییتشکل دانشجویان انجمن علمی ی فرهنگی دانشجوییهاکانون
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 لیست تلفن دانشکده مهندسی هوافضا

 نمابر داخلی شماره مستقیم سمت نام نام خانوادگی و

 77791045 200 77791044 رئیس دانشکده رضا  ابراهیمی

 77791045 200 77791044 مسئول دفتر راضیه سوهانی

 معاون آموزشی مهران میرشمس
77333185 

77339794 
223 

77333185 

77339794 

 77338180 215 77338180 معاون پژوهشی عبدالمجید خوشنود

 - 100 - معاون اداری و مالی حمیدرضا تسعاد

 ت علمی گروه آیرودینامیکهیأاعضای 

 نمابر داخلی شماره مستقیم سمت نام خانوادگی و نام

 -  73064 هیهت علمی حامد علیصادقی آرانی

 - 236 73064236 هیهت علمی مانی فتحعلی

 - 219 73064219 هیهت علمی مسعود میرزایی

 جلوبرندگیوه ت علمی گرهیأاعضای 

 نمابر داخلی شماره مستقیم سمت نام خانوادگی و نام

 - 212 73064212 هیهت علمی رضا ابراهیمی

 - 222 73064222 هیهت علمی حسن کریمی مزرعه شاهی

 - 221 73064221 هیهت علمی حسین مهدوی مقدم

 دینامیک پرواز و کنترلعلمی گروه  هیأتاعضای 

 نمابر داخلی شماره مستقیم سمت نام خانوادگی و نام

 - 215 73064215 هیهت علمی عبدالمجید خوشنود

 - 207 73064207 هیهت علمی جعفر روشنی یان

 - 213 73064213 هیهت علمی امیرعلی نیک خواه

 ی هواییهاسازهعلمی گروه  هیأتاعضای 

 نمابر داخلی شماره مستقیم سمت نام خانوادگی و نام

 - 216 73064216 لمیهیهت ع سعید ایرانی

 - 217 73064217 هیهت علمی مهناز ذاکری

 - 218 73064218 هیهت علمی مجتبی فرخ

 - 214 73064214 هیهت علمی علی مظفری

 مهندسی فضاییعلمی گروه  هیأتاعضای 

 نمابر داخلی شماره مستقیم سمت نام خانوادگی و نام

 - 224 73064224 هیهت علمی علیرضا باصحبت نوین زاده

 - 223 73064223 هیهت علمی مهران میرشمس

 هاآزمایشگاه

 نمابر داخلی شماره مستقیم سرپرست آزمایشگاه نام آزمایشگاه

 - 279 73064279 مسعود میرزایی آئرودینامیک

 - 273 73064273 رضا ابراهیمی احتراق و پیشرانش

 -     پردازش موازی
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 73064123 مهران میرشمس تحقیقات فضایی

73064124 

123 

124 

73064234 

    علیرضا باصحبت نوین زاده ی دینامیکیهاهدایت، کنترل و سیستم

 هاکارگاه

 نمابر داخلی شماره مستقیم کارگاهسرپرست  کارگاهنام 

 - 240 73064240 امیرعلی نیک خواه ابزار دقیق و اندازه گیری

 - 240 73064240 حسن شاهیکریمی مزرعه  ی هواپیماهاموتور، بدنه و سیستم

 - 240 73064240 سعید ایرانی ورقکاری و جوشکاری در صنایع هوایی

 هاپژوهشکده

 نمابر داخلی شماره مستقیم پژوهشکدهسرپرست  پژوهشکدهنام 

 - 128 77791043 جعفر روشنی یان ی فضاییهاطراحی سامانه

 332 77359575 حسن کریمی مزرعه شاهی ی نیرو و پیشرانشهاسامانه

333 

334 

- 

 کارکنان

 نمابر داخلی شماره مستقیم محل خدمت/سمت نام خانوادگی و نام

 - 329 73064329 تهسیسات محمدرضا ارشادی

 - 329 73064329 تهسیسات علی اصغر ارشادی

     حسن اصغری

 200 73064200 سرایداری کمال اصغری

292 

- 

 - 300 73064300 کارگاه نقاشی سیف اله اللهیاری

 - 256 73064256 کارشناس اموردانشجویی  نیکیآب 

 77333185 263 77333185 کارشناس آموزش حکیمه برزگر

 - 291 77338181 نهاد مقام معظم رهبری  بنکدار حاج آقا

 - 274 77791040 انباردار قربانعلی پارسا

    انتشارات مهدی پورمهدی

 77338180 245 77338180 دبیرخانه و دفتر معاون پژوهشی مینا جمشیدی

 - 257 73064257 پزشک محمدعلی حبیبی ابیانه

 - 260 73064260 فیش فروشی مرتضی حنیفه پور

 - 317 73064317 مرکز کامپیوتر علی خرمی

 - 208 73064208 والامین ام محمداسماعیل رستگار

 - 258 73064258 کارپردازی و آموزش محسن سبحانی

 77791045 200 77791044 دفتر ریاست راضیه سوهانی

 77333185 324 77333185 رئیس آموزش عاطفه سیاه پوش

 - 322 73064322 گلخانه روح اله شاه بازی

 77339794 362 77339794 آموزش الناز شجاعی زاد

 - 322 73064322 بوفه دانشجویی کرم صمدی

 73064313 315 77791034 رئیس کتابخانه لیال قدسی

 - 335 77334134 رئیس مرکز کامپیوتر سیدداود قدغ

 - 209 73064209 سلف سرویس اساتید  
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 - 301 73064301 امورعمومی و نقلیه محمود گرنامی

 - 320 73064320 مرکز مشاوره مجید مردی

 - 305 77344010 یتربیت بدن فاطمه موحدمنش

 - 296 73064296 برق پویان نظری

 - 240 73064240 کارشناس ارتباط با صنعت مسعود نیکخوی

 73064311 اتاق دانشجویان دکتری  

73064312 

311 

312 

- 

 - 211 73064211 انتظامات  

 - 337 73064337 انجمن اسالمی  

 - 338 73064338 انجمن علمی  

 - 328 73064328 برادران(بسیج دانشجویی)  

 - 336 73064336 بسیج دانشجویی)خواهران(  

 - 293 73064293 تعاونی  

 110 77330175 جهاد دانشگاهی  

276 

- 

 - 272 73064272 سلف سرویس کارکنان و دانشجویان  

 - 327 73064327 شورای صنفی  

 ی دانشجوییهابگاهی سازمان مرکزی دانشگاه و خواهالیست تلفن برخی از بخش

 داخلی تلفن داخلی دفتر

 88797453 معاونت دانشجویی دانشگاه 88883001 ریاست دانشگاه

 88795947 مدیریت خدمات دانشجویی دانشگاه 88797463 اداره روابط عمومی دانشگاه

 84064333 اداره تغذیه دانشگاه 88881054 نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

 84064123 ی دانشگاههااداره خوابگاه 84064111 ونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاهمعا

 22864966 پذیرش خوابگاه خواجه عبداله 88883002 معاونت اداری و مالی دانشگاه

 77342819 پذیرش خوابگاه تهرانپارس 88881002 معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه

 22721426 رش خوابگاه فردوسپذی 88881042 کتابخانه مرکزی دانشگاه

 88759993 پذیرش خوابگاه سهروردی 88797280 معاونت آموزشی دانشگاه

 88402173 پذیرش خوابگاه اندیشه 88797415 مدیریت خدمات آموزشی دانشگاه

 22231355 پذیرش خوابگاه قیطریه 88881018 مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه

 22884948 پذیرش خوابگاه سیمرغ 88677976 اهدفتر استعدادهای درخشان دانشگ
 

  



 فصل سوم 19 

 فصل سوم
 ردوس دوره کارشناسی مهندسی هوافضا

دروس دوره کارشناسی مهندسی هوافضا شامل دروس نظری، آزمایشگاهی، کارگاهی و کارآموزی است. تعداد کل واحدهای 

 باشد:میواحد به شرح زیر  141درسی این مجموعه 

 واحد 20 دروس عمومی:

 واحد 22 س پایه:درو

 واحد 50 دروس اصلی:

 واحد 30 دروس تخصصی اجباری:

 واحد 9 :اختیاریدروس تخصصی 

 واحد 10دروس کارگاه، پروژه و کارآموزی: 

 آورده شده است. 6تا  1عناوین دروس مذکور در ادامه به ترتیب در جداول 

 : دروس عمومی1جدول 

 عنوان درس
تعداد 

 دواح

ساعت 

 نظری

ساعت 

 عملی
 توضیحات پیش نیاز جمع

 - 32 - 32 2 (1) اسالمی اندیشه

 درس از این مجموعه دوحداکلر 
  1اندیشه اسالمی 32 - 32 2 (2اندیشه اسالمی )

 - 32 - 32 2 انسان در اسالم

 - 32 - 32 2 حقوق اجتماعی و سیاسی در اسالم

 - 32 - 32 2 فلسفه اخالق

درس از این  یکحداکلر 

 مجموعه

 - 32 - 32 2 اخالق اسالمی

 - 32 - 32 2 آیین زندگی

 - 32 - 32 2 عرفان عملی در اسالم

 - 32 - 32 2 انقالب اسالمی ایران
درس از این  یکحداکلر 

 - 32 - 32 2 آشنایی با قانون اساسی مجموعه

 - 32 - 32 2 اندیشه سیاسی امام خمینی )ره(

 - 32 - 32 2 و تمدن اسالمی تاریخ فرهنگ
درس از این  یکحداکلر 

 مجموعه
 - 32 - 32 2 تاریخ تحلیلی صدر اسالم

 - 32 - 32 2 تاریخ امامت

حداکلر یک درس از این  - 32 - 32 2 تفسیر موضوعی قرآن

 - 32 - 32 2 تفسیر موضوعی نهج البالغه مجموعه

 - - 51 - 51 3 *فارسی

 - - 51 - 51 3 *زبان خارجی

 - - 34 34 - 1 (1تربیت بدنی )

 - - 34 34 - 1 (2تربیت بدنی )
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 هریک از دروس زبان فارسی و زبان خارجی باید در هفته حداقل در دوجلسه تدریس شوند.*

 *: دروس پایه2جدول 

 عنوان درس
تعداد 

 واحد

ساعت 

 نظری

ساعت 

 عملی
 پیش نیاز جمع

 - 51 - 51 3 (1ی )ریاضی عموم

 نیاز(یا هم)( 1ریاضی عمومی ) 51 - 51 3 (1فیزیک )

 (1ریاضی عمومی ) 51 - 51 3 (2ریاضی عمومی )

 (1فیزیک ) 51 - 51 3 (2فیزیک )

 - 51 - 51 3 الگوریتم و برنامه سازی کامپیوتر

 )یا همنیاز(( 2ریاضی عمومی ) 51 - 51 3 معادالت دیفرانسیل

 (1فیزیک ) 34 34 - 1 (1زیک )آزمایشگاه فی

 34 - 34 2 محاسبات عددی
الگوریتم و برنامه سازی کامپیوتر و 

 معادالت دیفرانسیل

 )یا همنیاز( (2فیزیک ) 34 34 - 1 (2آزمایشگاه فیزیک )
 کلیه دروس مندرج در جدول فوق جزء دروس الزامی است. *

 *: دروس اصلی3جدول 

 درس عنوان
تعداد 

 واحد

ساعت 

 نظری

ساعت 

 عملی
 پیش نیاز جمع

 (1( و فیزیک )1ریاضی عمومی ) 51 - 51 3 استاتیک

 (2فیزیک ) 51 - 51 3 مبانی مهندسی برق و الکترونیک

 استاتیک 68 - 68 4 دینامیک

 استاتیک 51 - 51 3 مقاومت مصالی

 معادالت دیفرانسیل 51 - 51 3 ریاضیات مهندسی

 مبانی مهندسی برق و الکترونیک 34 34 - 1 گاه مبانی مهندسی برق و الکترونیکآزمایش

 مهندسی برق و الکترونیکمبانی  34 - 34 2 مقدمه ای بر مهندسی هوافضا

 معادالت دیفرانسیل و دینامیک 51 - 51 3 مکانیک سیاالت

 ( و معادالت دیفرانسیل1فیزیک ) 51 - 51 3 (1ترمودینامیک )

 مقاومت مصالی 34 34 - 1 اه مقاومت مصالیآزمایشگ

 مکانیک سیاالت 34 34 - 1 آزمایشگاه مکانیک سیاالت

 (1ترمودینامیک ) 34 - 34 2 (2ترمودینامیک )

 دینامیک و ریاضیات مهندسی 51 - 51 3 ارتعاشات مکانیکی

 مقاومت مصالی 51 - 51 3 علم مواد

 )یا همنیاز(یکی ارتعاشات مکان 51 - 51 3 کنترل اتوماتیک

 (1ترمودینامیک ) 51 - 51 3 انتقال حرارت

 - 68 51 17 2 (1نقشه کشی صنعتی )

 (1نقشه کشی صنعتی ) 68 51 17 2 (2نقشه کشی صنعتی )
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 51 - 51 3 ی هوائیهاتحلیل سازه
الگوریتم و برنامه سازی کامپیوتر و 

 مقاومت مصالی

 - 34 - 34 2 آئین نگارش و گزارش نویسی فنی
 کلیه دروس مندرج در جدول فوق جزء دروس اجباری است. *

 اجباری : دروس تخصصی4جدول 

 عنوان درس
تعداد 

 واحد

ساعت 

 نظری

ساعت 

 عملی
 پیش نیاز جمع

 مکانیک سیاالت 51 - 51 3 (1آئرودینامیک )

 (1آئرودینامیک )    3 (2آئرودینامیک )

 (2مکانیک پرواز ) 51 - 51 3 (1طراحی هواپیما )

 (1آئرودینامیک ) 34 34 - 1 (1آزمایشگاه آئرودینامیک )

 ی هواییهاتحلیل سازه 51 - 51 3 (1مکانیک پرواز )

 (1کنترل اتوماتیک و مکانیک پرواز ) 51 - 51 3 (2مکانیک پرواز )

 زبان خارجی 34 - 34 2 زبان تخصصی مهندسی هوافضا

 (2( و آئرودینامیک )2ترمودینامیک ) 51 - 51 3 هااصول جلوبرنده

 دینامیک و مقاومت مصالی 51 - 51 3 (1طراحی اجزاء )

 دینامیک و ریاضیات مهندسی 51 - 51 3 مکانیک مدارهای فضایی

 ی هواییهاتحلیل سازه 51 - 51 3 ی صنایع هواییهاطراحی سازه

 

 *ختیاری: دروس تخصصی ا5جدول 

 عنوان درس
تعداد 

 واحد

ساعت 

 نظری

ساعت 

 عملی
 پیش نیاز جمع

 ی هواییهاتحلیل سازه 51 - 51 3 (2مقاومت مصالی )

 ی هواییهاتحلیل سازه 51 - 51 3 تئوری تنش حرارتی

 ی هواییهاعلم مواد و تحلیل سازه 51 17 34 3 پالستیسیته عملی و تغییر شکل فلزات

 51 - 51 3 آئرواالستیسیته
 ارتعاشات مکانیکی 

 ی هواییهاو تحلیل سازه

 (1طراحی هواپیما ) 51 - 51 3 (2طراحی هواپیما )

 (2طراحی هواپیما ) 68 - 68 4 (2طراحی اجزاء )

 (2ریاضی عمومی ) 51 - 51 3 آمار و احتماالت

 (2آئرودینامیک ) 51 - 51 3 (3آئرودینامیک )

 (2آئرودینامیک ) 51 - 51 3 آئرودینامیک هلی کوپتر

 (2آئرودینامیک ) 51 - 51 3 ی تجربی در آئرودینامیکهاروش

 (2آئرودینامیک ) 51 - 51 3 تئوری آئرودینامیک ملخ

 51 - 51 3 جریان لزج
 ( و  1آئرودینامیک )

 )یا همنیاز(ریاضیات مهندسی

 (2نامیک )محاسبات عددی یا آئرودی 51 - 51 3 مقدمه ای بر مکانیک سیاالت عددی
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 - 51 - 51 3 طراحی به کمک کامپیوتر

 (2ترمودینامیک ) 51 - 51 3 موتورهای احتراق داخلی

 (2ترمودینامیک ) 51 - 51 3 سوخت و احتراق

 هااصول جلوبرنده 51 - 51 3 هااصول راکت

 (2( و آئرودینامیک )2ترمودیناکی ) 51 - 51 3 هاتوربو ماشین

 - 34 - 34 2 مدیریت صنعتی

 (1طراحی هواپیما ) 34 34 - 1 (2آزمایشگاه آئرودینامیک )

 کنترل اتوماتیک 51 - 51 3 ی ماهواره ایهاطراحی، کنترل و کاربرد سیستم

 کنترل اتوماتیک 51 - 51 3 ی اتوماتیک در فضاهاسیستم

 - 51 - 51 3 ی محدودهاکاربرد المان

 - 51 - 51 3 روش های تجربی در آیرودینامیک
 کند.میرا با راهنمایی استاد راهنمای خود انتخاب واحد از این جدول  9دانشجو  *

 *پروژه و کارآموزی -: دروس کارگاهی6جدول 

 عنوان درس
تعداد 

 واحد

ساعت 

 نظری

ساعت 

 عملی
 پیش نیاز جمع

کارگاه ورقکاری و جوشکاری در صنایع 

 هوایی
1 - 51 51 - 

گا ندازه گیری در کار ه ابزار دقیق و ا

 هواپیما
2 17 51 68 - 

ی هابدنه و سااایساااتم-کارگاه موتور

 هواپیما
2 17 51 68 - 

 ترم ماقبل آخر 216 - 216 3 پروژه تخصصی**

 2 کارآموزی**
عملی و نظری در طول 

 دو ماه
 ( واحد قبولی80گذراندن ) 

 است.کلیه دروس مندرج در جدول فوق جزء دروس اجباری  *
حاضر ارائه شده  یک کتاب به منظور آگاهی دانشجویان، مراحل اخذ دروس کارآموزی و پروژه طی روندنماهایی در پیوست**

 است.
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 برنامه ترمی پیشنهادی دروس مهندسی هوافضا

 4نیمسال  3نیمسال 2نیمسال 1نیمسال 
 محاسبات عددی معادالت دیفرانسیل 2ریاضی 1ریاضی
 ریاضیات مهندسی 2ز فیزیکآ 2فیزیک 1فیزیک

 مکانیک سیاالت دینامیک استاتیک زبان خارجه
 1ترمودینامیک مقاومت مصالی الگوریتم و برنامه سازی کامپیوتر 1نقشه کشی صنعتی

 طراحی اجزاء مبانی مهندسی برق  2نقشه کشی صنعتی  درس عمومی
 علم مواد کارگاه عمومی )ورقکاری( 2آزفیزیک درس عمومی

 درس عمومی مقدمه ای بر مهندسی هوافضا درس عمومی 1ت بدنیتربی
 آز مبانی مهندسی برق - 2تربیت بدنی -

 8نیمسال  7نیمسال  6نیمسال  5نیمسال 
 درس تخصصی اختیاری آز آیرودینامیک 2آیرودینامیک 1آیرودینامیک

 درس تخصصی اختیاری هااصول جلوبرنده انتقال حرارت ارتعاشات مکانیکی
 درس تخصصی اختیاری ی هوافضاییهاطراحی سازه 1مکانیک پرواز 2رمودینامیکت

 کارگاه ابزار دقیق و اندازه گیری در هواپیما 2مکانیک پرواز کنترل اتوماتیک آز مکانیک سیاالت

 درس عمومی 1طراحی هواپیما درس عمومی ی هواییهاتحلیل سازه
 - عمومی درس مکانیک مدارهای فضایی آز مقاومت مصالی

 - پروژه زبان تخصصی ای هواپیمهاکارگاه موتور، بدنه و سیستم
 - - کارآموزی آیین نگارش و گزارش نویسی فنی

صیه  شنهادی فوق را برای ترممیاکیداً تو شجویان برنامه ی پی ی مختلف خود انتخاب کنند، تا با گروه خود پیش هاگردد دان

 ی متعاقب آن نگردند.هالشرفته و دچار عقب افتادگی ترمی و چا

 ی موجود در سایت آموزش دانشکدههافرم

ستهافرم شکده به آدرس های مربوط به درخوا سایت دان شجویان در  شی دان قرار داده  http://aero.kntu.ac.irی آموز

 شده که از مسیر زیر قابل دسترسی است:

 هالعملو دستورا هافرمکارشناسی  آموزش صفحه اصلی سایت دانشکده

 شامل موارد زیر است: هااین فرم

 درخواست طرح وضعیت در شورای دانشکده -1

 هامعرفی مهمان تکدرس به سایر دانشگاه -2

 هامعرفی مهمان ترمی به سایر دانشگاه -3

 فرم تقاضای امتحان تکدرس -4

 فرم درخواست کارت دانشجویی الملنی -5

 فرم کارآموزی -6

 سام پرنده و حرارت )دوره مشترک(لیست دروس رشته هوافضا/گرایش موتورهای اج -7

 لیست دروس رشته هوافضا/گرایش تکنولوژی تولید اجسام پرنده )دوره مشترک( -8

 لیست دروس رشته هوافضا )دوره روزانه( -9

 فرم حذف اضطراری -10

 هافرم اخذ درس در سایر دانشکده  -11
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 فصل چهارم
 قوانین و آئین انهم اهی آموزشی

ست با قوانی شجویان محترم الزم ا شی و دهان و آئین نامهدان شته  های اجرایی مربوط به آنهاستورالعملی آموز شنایی دا آ

تنظیم نمایند. عدم اطالع  هاباشااند و برنامه ریزی تحصاایلی خود را با توجه به این قوانین و بر اساااس الزامات مندرج در آن

تواند مشکالت متعددی را در مسیر میاحل آموزشی در هر مرحله از مر هاصحیی و کافی از این قوانین و یا بی توجهی به آن

 ی قابل توجهی را از نظر وقت، توان و هزینه متوجه او سازد.هابرنامه ریزی شده دانشجو ایجاد کند و هزینه

بطور خاص آئین نامه آموزشای دوره کارشاناسای مصاوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دساتورالعمل اجرایی این قانون 

شور صوب  شگاه مورد تهکید قرار م شی دان شگاه میای آموز سایت اینترنتی دان  بخش آموزش –گیرد. این قوانین از طریق 

 (http://amozesh.kntu.ac.ir. )قابل دسترسی هستند -کارشناسی

جهت آشاانایی هرچه بیشااتر دانشااجویان محترم، جدیدترین نسااخه دسااتورالعمل اجرایی دوره کارشااناساای که در تاریخ 

به بعد الزم االجرا  91-92به تصویب شورای آموزشی دانشگاه رسیده و برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی  17/04/1392

شود میتوصیه قرار گرفته است و  http://edu.aero.kntu.ac.irدانشکده هوافضا به آدرس آموزش بر روی سایت است، 

 این آئین نامه را بدقت مطالعه نمایند.دانشجویان 

  

http://edu.aero.kntu.ac.ir/
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 فصل پنجم
 راهنمای دانشجو

 و امکانات مختلف دانشکده هاآشنایی با بخش

 دفتر نهاد مقام معظم رهبری

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در راسااتای اجرای اساااساانامه خود در 

زمینه علوم اسااالمی و انسااانی و حقوق، آمادگی دارد ضاامن پاسااخگویی، 

ست اول ارجاع نموده و نیازهای آنان را مر اجعین خود را به منابع معتبر و د

سازد و در زمینه شاورات هادر حد توانایی و امکانات علمی برآورده  ی الزم م

ید. ما ئه ن حث و گفتگو در  الزم را ارا مل علمی و ب عا هاد، ت از دیگر وظائف ن

در مورد درس متون  مورد شبهات، ارائه منابع درسی و طرح تحقیقاتی پروژه

، برگزاری گفتگوی علمی و تریبون جمعی در موضااوعات مطروحه، اسااالمی

 دانشااکده رهبری معظم مقام نمایندگی نهاد اکنون مسااؤولیت دفترهم اساات. نظارت و مشاااوره های اخالقی، روحی و روانی

 .است «بنکدار یآقا االسالم حجت جناب» عهده بر طوسی نصیرالدین خواجه دانشگاه هوافضا مهندسی

 

 کتابخانه دانشکده

کتابخانه 1385 همزمان با تهساایس دانشااکده مهندساای هوافضااا در سااال

ضا ساتید و هابا هدف تهمین کتاب هواف شجویان و ا شی مورد نیاز دان ی آموز

اهم  ی پژوهشاای، فعالیت خود را آغاز کرد.هاهمچنین پشااتیبانی از فعالیت

 م افزار کتابخانه عبارتند از:ی اطالعاتی موجود در نرهاپایگاه

 

 
 

 4700 ی التینهاپایگاه کتاب 

 3800 ی فارسیهاپایگاه کتاب

 630 ی فارسیهاپایگاه پایان نامه

 7000 ی الکترونیکیهاکتاب
 

 

 دهه وارد شموجود در کتابخانه در نرم افزار کتابخانو سمینارهای  ها، پایان نامهالتین ،ی فارسیهاکتاب یدر حال حاضر کلیه

 ه ارائ کتابخانه خدمات خود را روزهای شاانبه تا چهارشاانبه د.نو از طریق جسااتجوی کامپیوتری قابل بازیابی می باشاا اساات

 .می دهد

لیال قدسی

سرپرست کتابخانه 
دانشکده

حجت االسالم آقای 
بنکدار

نماینده نهاد رهبری 
در دانشکده
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 ی مختلف کتابخانههابخش

 بخش سفارشات .1

 بخش ثبت کتاب .2

 عضویت .3

 بخش امانت .4

 ی الکترونیکیهاکتاب خشب .5

 هامراجع و پایان نامه بخش .6

 بخش نشریات .7

  
 

 سایت کامپیوتر دانشکده

 یکلیه یکامپیوتر دانشاکده مهندسی هوافضا توانایی الزم جهت ارائه سایت

مقاطع را دارا ی ای برای اسااااااااتید و دانشااجویان در کلیهخدمات رایانه 

افزارهای تخصااصاای عدد رایانه مجهز به نرم  38باشااد. این مرکز دارای می

یاز میاهای جو دساااتگاه رشاااته هوافضاااا  باشاااد و عالوه بر نبی مورد ن

داخلی دانشکده، دسترسی به اینترنت  یگسترده یبرداری از شبکه بهااااره

پذیر اساااااتید و دانشااااجویان امکااااان ینیز در سطی دانشکده برای کلیه

افزارهای ی متناااوع درساااااای و آموزش نرم هاباشاااد. همچااانین دورهمی

  .ی محاسباتی پرحجم نیز در این مرکز مهیا استهاگردد. امکان اجرای برنامهرکز برگزار میگوناگون در م

 

  فتر ارتباط با صنعت دانشکدهد

قرار ساااختمان اداری  همکفی دفتر ارتباط با صاانعت دانشااکده در طبقه

شکده این دفتر به منظور برقدارد.  شور و دان صنایع ک راری ارتباط مؤثر بین 

تشااکیل گردیده و هدف از این ارتباط همکاری در رفع مشااکالت صاانایع و 

)ایران  انجام خدمات آزمایشااگاهی و تحقیقاتی مورد نیاز صاانعت می باشااد

 ایر، سازمان فضایی ایران، هواپیمایی قشم و ...(. 

وره کارآموزی به واحدهای معرفی دانشجویان واجد شرایط جهت گذراندن د

شگاه، هماهنگی امور مربوط به دفاع از پروژهصنعتی سی و پیگیری امور مجهز نمودن آزمای شنا از جمله وظایف  ها ازهای کار

 .باشدیم هوافضاباشد. این دفتر رابط بین دانشجویان و صنایع جهت برقراری بازدید از صنایع مرتبط با رشته این دفتر می

سید داود قدغ

سرپرست مرکز 
دهکامپیوتر دانشک

مسعود نیکخوی

با کارشناس ارتباط
صنعت دانشکده
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 ، بوفهسلف سرویس

توانند برای صرف وعده ناهار که میسلف سرویس دانشکده در طبقه زیر همکف ساختمان اداری قرار دارد. دانشجویان عزیز 

گردد، به سلف مراجعه کنند )وعده شام مخصوص میسرو  13:30الی  11:30روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته از ساعت 

سااامانه "گردد(. رزرو غذا بصااورت اینترنتی و از طریق میی دانشااگاه توزیع اهدانشااجویان خوابگاهی اساات و در خوابگاه

پذیرد. مسئولیت مدیریت و نظارت میصورت  www.stu22.kntu.ac.irبه آدرس  "الکترونیکی اتوماسیون تغذیه دانشگاه

سائل مربوط به تغذیهی بر کلیه شجویان بر عهده یم ست که دری اداره تغذیه یدان شگاه ا شجویی در ی حوزه دان معاونت دان

ستقر می شگاه م شد. بوفهسازمان مرکزی دان شکده نیزی با صورت خودگردان دان ساختمان کالس ب  هاداخل محوطه و مقابل 

 قرار دارد و در ساعات روز قابل مراجعه است.

 

 هوافضا ورزشی مجموعه

شیده سرپو شامل دو بخش  ضا  شی هواف ست مجموعه ورز سالن  ا شامل  که 

شی چند منظوره )والیبال ور سکتبال  -ز سمانی -بدمینتون -ب  -آمادگی ج

 باشد.میسالن بدنسازی و پینگ پنگ( و زمین چمن روباز 

 ی هااای فوق برنااامااه ورزشااای و کالسهااااین مجموعااه میزبااان کالس

سابقات منطقه ای  2و 1تربیت بدنی  سران و همچنین میزبان م دختران و پ

شگ شی دان شور هااهو المپیادهای ورز سر ک سرا شد. میی  ساعت کاری با

 .باشدمی فعال خوابگاهی دانشجویان برای نیز  21:00الی  18:00ز ساعت و ا 15:30الی 8:00از ساعت  مجموعه

 

  
 

  مشاوره مرکز

شجویان مهارت ست که دان ست و به همین دلیل ضروری ا شجویی با تغییرات زیادی همراه ا ای یی برهاها و توانائیزندگی دان

ی سالم و متنوع با مشکالت داشته باشند تا بتوانند از سالمت جسمی و روانی خود محافظت کنند و به رشد شخصیت مقابله

 و ارتقای سالمت خود ادامه دهند.

شاوره ست. مرکز م شاوره ا شگاهی مراکز م ستا، یکی از واحدهای فعال در هر دان ضا در  یدر این را سی هواف شکده مهند دان

ی همکف ساختمان اداری قرار دارد. این مرکز تحت پوشش معاونت دانشجویی دانشگاه بوده و برای درمان، رشد و رفاه هبقط

صص سان با تخ شنا شاوره، متخصصان و روان  ست. در مرکز م شده ا شکیل  شجویان ت ی متخلف حضور دارند از جمله، هادان

سی  شنا شاور مذهبی، روان  شک، م صیلی، روان پز شاور تح شاوره خانواده و در زمینهم سنج، م صیلی، بالینی، روان  های تح

 دهند.میفردی، خانوادگی، شغلی خدمات مشاوره ای ارائه 

فاطمه موحدمنش

مسئول مجموعه 
ورزشی
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شن ست از قبل با کار شکده بهتر ا شاوره دان ضوری به مرکز م صورت تمایل به مراجعه ح با  آقای مردی( ) این مرکز سادر 

هماهنگ کرده و پس از تعیین وقت مراجعه نمایید. همچنین جهت دریافت خدمات مشاااوره ای  73064320شااماره تماس 

 مراجعه نمایید. http://moshavereh.kntu.ac.irتوانید به سایت مرکز مشاوره به آدرس به صورت الکترونیکی می

 88881041شماره تماس مرکز مشاوره در سازمان مرکزی دانشگاه: 

 

 دانشکده پزشک

شکدهپز ضر آقای دکتر محمدعلی حبیبی ابیانه  شک دان شند که میدر حال حا ستقر با ساختمان اداری م در طبقه همکف 

سال شان در ابتدای هر نیم ضور ای ستند و برنامه ح شگاه به آدرس زیر ه شجویی دان سایت معاونت دان سانی بر روی    اطالع ر

 شود.می
http://daneshjoo.kntu.ac.ir 

 

 و خوابگاهی دانشگاه تسهیالت رفاهی

خوابگاه دانشجویی به عنوان یکی از امکانات رفاهی دانشگاه، مکانی است که دانشجویان در طول تحصیل به صورت فردی یا 

واحد خوابگاهی  5گذرانند. دانشااگاه در حال حاضاار دارای گروهی قساامتی از اوقات خود را برابر مقررات مربوطه در آن می

سکونی ویژه  25گاهی خواهران و واحد خواب 3برادران،  ست. با توجه به محدودیت واحد م شجویان متههل مقطع دکتری ا دان

ستفاده از آنهاظرفیت خوابگاه شجویان روزانه ها، امکان ا سکونت به ی تنها برای دان غیربومی که امکان تردد روزانه از محل 

در حوزه معاونت دانشجویی در سازمان مرکزی دانشگاه، مستقر است ی دانشگاه هادانشگاه را ندارند فراهم است. اداره خوابگاه

یی هارا بر عهده دارد. در ابتدای هر ترم با انتشار اطالعیه هاو فرآیند اسکان دانشجویان در آن هاو مسئولیت مدیریت خوابگاه

، هااد متقاضیان و ظرفیت خوابگاهروند درخواست خوابگاه توسط دانشجویان واجد شرایط را عالم نموده و سپس بر اساس تعد

سکان در خوابگاه شجویان جهت ا سبت به اولویت بندی و معرفی دان سی حداکلر اقدام می هان شنا شجویان کار  8نماید. دان

نیمسال امکان استفاده  8نیمسال و دانشجویان مقطع دکتری نیز حداکلر تا  4نیمسال، دانشجویان کارشناسی ارشد حداکلر 

شجویان همچنین می از خوابگاه شهریه، وام  هاتوانند از انواع وامرا دارند. دان صیلی، وام  شامل وام تح شجویی  سهیالت دان و ت

مسااکن، وام ضااروری، وام بیمه دانشااجویی و ... که توسااط صااندوق رفاه دانشااجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارائه 

شجویی در می شوند. واحد امور دان ضوع را بر عهده دارد و در ابتدای گردد، بهره مند  سئولیت مدیریت این مو شکده م هر دان

کند که برای ارائه درخواساات خود در محدوده زمانی اعالم هر ترم تحصاایلی طی یک فراخوان از کلیه متقاضاایان دعوت می

 شده به این واحد مراجعه کنند.
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 )اداره رفاه( امور دانشجویی دانشکده

شجویان پا شجویان داره رفاه دان صندوق رفاه دان شگاه و  ل ارتباطی بین دان

خدمات و تسااهیالت رفاهی به دانشااجویان اساات. این واحد  یجهت ارائه

ساب، سویه ح صیل )ت صدور دفترچه  عهده دار امور ثبت نام، فراغت از تح

ست سیدگی به درخوا ساط(، ر ضیان جهت انواع واماق ها، پرداخت های متقا

ی هاشااهریه جهت دانشااجویان نوبت دوم، واموام تحصاایلی و مسااکن، وام 

 ضروری، بیمه حوادث دانشجوئی، ودیعه مسکن و ... می باشد.

 جناب آقای ی همکف ساااختمان اداری قرار دارد. کارشااناس امور دانشااجویی دانشااکده امور دانشااجویی دانشااکده در طبقه

ا مستقر هستند. جهت آشنایی با امکانات و خدمات ی هوافضدر دانشکده شنبه و چهارشنبهباشند که روزهای می آب نیکی

 توانید به سایت معاونت دانشجویی دانشگاه به آدرس زیر مراجعه نمایید.میارائه شده توسط امور دانشجویی 
http://daneshjoo.kntu.ac.ir 

 

 انتشارات دانشکده

فروش چون پرینت، کپی، صااحافی،  خدماتی .ریاضاای قرار گرفته اسااتی دانشااکدهساااختمان انتشااارات دانشااکده جنب 

ساتید و کارکنانلوازم مسئولین انتشارات دانشکده در حال حاضر گردد. ارائه می توسط این واحد تحریر و ... به دانشجویان، ا

  باشند که همه روزه در ساعات اداری در دانشکده حضور دارند.آقایان پورمهدی و فرحبخش می

 

 مرکز کارآفرینی دانشگاه

های الزم جهت ورود به بازار های آموزشی مختلف، بستر کسب مهارتها و کارگاهها، دورهآفرینی با برگزاری همایشکار مرکز

شتغالی را فراهم می شجویان با روشنماید و تالش میو خودا شنا ی صحیی و مؤثر ایدهی ارائههاکند تا دان های نو و خالقانه آ

های خود و راه غلبه بر مشاااکالت مربوطه را حین تحصااایل بیاموزند. این مرکز ی قابلیتهای الزم در ارائهگشاااته و مهارت

تواند در جستجوی شغل دائم برای فارغ التحصیالن، قبل از فارغ التحصیلی آنان کمک نمایند. مرکز کارآفرینی همچنین می

 ی معاونت پژوهشی در سازمان مرکزی دانشگاه قرار دارد.در حوزه

 جوییفعالین دانش

 فرهنگی دانشجویی هایکانون

 ها:فعالیت

  خوانیکتاب هایجلسه -

  خوانیشعر و نمایشنامه -

  استاد محور هایکالس -

 همکاری در برگزاری مراسم مختلف -

صر سامان عآقای  های فرهنگی دانشجوییتوانید به مسئول کانونها میجهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص این فعالیت

 ها( و جنب سالن مطالعه قرار گرفته است.ی دانشکده )روبروی ساختمان کالسدر محوطهید. دفتر کانون مراجعه کن پوران

آقای آب نیکی

کارشناس امور 
دانشجویی
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 دانشکده انجمن علمی

 "انجمن علمی هوافضای نصیر"به صورت رسمی و منسجم با عنوان  1385انجمن علمی دانشکده مهندسی هوافضا از سال 

دانشجویان بر این است که به کمک این نهاد علمی دانشجویی فضای پرنشاط آغاز به فعالیت نمود. تالش تمامی مسئولین و 

به همراه تشریی عملکرد  های علمیهای فعالیت انجمنبرخی از مصادیق و عرصهعلمی و پژوهشی در دانشکده افزایش یابد. 

 ز:عبارتند اانجمن دانشکده 

  ای تخصصیههای آموزشی تکمیلی و تقویتی و تشکیل کارگاهبرگزاری دوره (1

 مرتبط با هوافضای( ها و مسابقات علمی )داخلی و خارجها، کنفرانسبرگزاری و همکاری در اجرای جشنواره (2

مچنین و ه آموزشی-های علمیای و فیلمتولید و نشر نشریه علمی، کتاب و نشریات الکترونیکی، نرم افزارهای رایانه (3

 های آموزشی هوافضااکران عمومی مستندها و فیلم

 مرتبط با رشته هوافضا ریزی و اجرای بازدیدهای علمی از مراکز علمی، صنعتی و فناوریبرنامه (4

با  های پژوهشاای و اختراعات دانشااجویانهای علمی، فعالیتحمایت و تشااویق مادی و معنوی از ابتکارات، خالقیت (5

 همکاری مسئولین دانشکده و دانشگاه در داخل دانشکده و جشنواره حرکت

است که  تر از آنهای ذکر شده بسیار گستردهشویم که دامنه اختیارات و فعالیتتر به آنچه گفته شد متوجه میعمیق با نگاه

های انجمن علمی با سازی فعالیترسد. دانشجویان این توانایی را دارند که با گسترش و هدایت درست و هماهنگبه نظر می

ای دست پیدا کنند. کار گروهی نتایج بزرگی را در پی قابلیت عملی قابل مالحظهاهداف دانشگاه و دانشکده، به رشد علمی و 

شت که افراد به تنهایی قادر به پیش شکیل این گروهخواهد دا شجویی امکان ت ستند. انجمن علمی دان ا را فراهم هبینی آن نی

 وابسته به تالش و همت دانشجویان است.کند اما رسیدن به اهداف مذکور و بسط و گسترش آنها کرده و از آنها حمایت می

سماعیل عشوری مقدم می  یباشند. دفتر انجمن علمی در محوطهدر حال حاضر دبیر انجمن علمی دانشکده آقای مهندس ا

 ها( و جنب سالن مطالعه قرار گرفته است. دانشکده )روبروی ساختمان کالس

 

 بسیج دانشکده

س ستای تحقق اهداف عالی انقالب ا سی در را سیا ضا برنامه هایی در زمینه ی علمی، فرهنگی و  شجویی هواف سیج دان المی، ب

 برگزار می نماید.

 علمی:

 ساختآموزشی  هایکارگاه -

 دوره های آموزشی نرم افزاری و طراحی -

 فرهنگی:

 اردوهای زیارتی -

 اردوهای جهادی و راهیان نور -

 برگزاری مراسم مذهبی -

 مسابقات کتابخوانی -

 سیاسی:

 اندیشیکرسی آزاد -

 نشریه -

مسئول بسیج دانشکده بوده و دانشجویان در صورت تمایل به همکاری، می توانند  محمدرضا حاجی علیدر حال حاضر آقای 

 ها( و جنب سالن مطالعه قرار گرفته است. ی دانشکده )روبروی ساختمان کالسدر محوطهبه دفتر بسیج دانشکده 
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 1394-95تقویم آموزشی دانشگاه در سال تحصیلی 

 

1394-95نیمسال اول   

 تا تاریخ از تاریخ عنوان

21/06/94شنبه  ترم تحصیلی 27/10/94شنبه  یک   

17/06/94سه شنبه  ثبت نام اصلی 18/06/94چهارشنبه    

هاکالس 21/06/94شنبه   11/10/94جمعه    

31/06/94سه شنبه  حذف و اضافه 01/07/94چهارشنبه    

3942ثبت نام مقدماتی  24/09/94 سه شنبه  25/09/94چهارشنبه    

02/07/94پنج شنبه  حذف اضطراری 15/09/94شنبه  یک   

21/09/94شنبه  ارزشیابی اساتید 03/10/94پنج شنبه    

12/10/94شنبه  امتحانات 27/10/94یک شنبه    
 

 94-95 دومنیمسال 

 تا تاریخ از تاریخ عنوان

 04/04/95جمعه  10/11/94دوشنبه  ترم تحصیلی

 07/11/94 چهارشنبه 06/11/94شنبه سه  نام اصلی ثبت

 14/03/95جمعه  10/11/94 شنبه هاکالس

 21/11/94 چهارشنبه 20/11/94شنبه سه  حذف و اضافه

 29/02/95چهارشنبه  28/02/95سه شنبه  3951ثبت نام مقدماتی 

 19/02/95شنبه  یک 22/11/94 پنج شنبه حذف اضطراری

 06/03/95پنج شنبه  25/02/95 شنبه ارزشیابی اساتید

 04/04/95جمعه  16/03/95شنبه یک  امتحانات
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 مراحل ا ذ کارآموزی و رپوژه: ویپست یک
 توسط دانشجو مراحل اخذ درس کارآموزی

 
 

 مراحل تصویب پروژه کارشناسی توسط دانشجو

 
 شورای دانشکده صورت پذیرد. ماه پس از تصویب در 6الزم به توضیی است که دفاع پروژه حداقل بایستی  **

دریافت فرم تقاضای اخذ -1
کارآموزی از سایت دانشکده به 

AERO.KNTU.AC.IR: آدرس

اد تهیید فرم فوق توسط است-2
راهنمای کارآموزی

تهیید فرم توسط آموزش -3
دانشکده

با تحویل فرم به دفتر ارتباط-4
صنعت دانشکده

تباط دریافت تهییدیه از دفتر ار-5
ه با صنعت دانشکده جهت ارائه ب
شرکت یا صنعت مورد نظر

دریافت تهییدیه از صنعت و-6
عت تحویل به دفتر ارتباط با صن

دانشکده

دریافت و ارسال فرم تهیید -7
نهایی کارآموزی از ارتباط با 

صنعت به آموزش دانشکده جهت
ثبت و اخذ درس در سیستم 

گلستان توسط آموزش

مراجعه حضوری و دریافت فرم -1

از دفتر ارتباط با صنعت 

د مراجعه به استاد راهنما، تهیی-2

و تصویب موضوع توسط استاد

راهنما

ه تصویب موضوع پروژه در گرو-3

آموزشی

تصویب موضوع پروژه در -4

شورای دانشکده
انجام پروژه-5
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 مراحل دفاع از پروژه کارشناسی

 

مراجعه حضوری به دفتر -1
ل از ارتباط با صنعت یک روز قب

دفاع

هماهنگی جهت رزرو سالن و -2
دفاع

تحویل پروژه به دفتر ارتباط-2
با صنعت و پیگیری ارسال نمره
ه از طرف دفتر ارتباط با صنعت ب

آموزش دانشکده
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