
مهندسي هوافضا



با آن را ند و رشته نداراین نسبت به صحيحي کنند، اطالع مي هوافضا را انتخاب مهندسي که افرادي از بسياري 
زمينه است که بتواند درمهندسي رشته آماده کردن این که هدف درحالي . مي گيرندو نجوم اشتباه خلباني 

از هواپيماآمدن بيرون درواقع کار مهندس هوافضا قبل از . کندآزمایش هواپيما فعاليت ساخت و طراحي، 
هوافضا ي مهندس، بنابراین. نمي بيندآموزش یک هواپيما به پرواز درآوردن چگونگي کارخانه است و او درمورد 

ها، يما هواپپرنده از جمله وسایل و ساخت طراحي ، زمينه تحليلدر عملي و توانایي علمي از علوم و اي مجموعه 
.، موشک ها و ماهواره هاستگالیدرهابالگردها، 
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تعریف
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شيمي تا زیربناي این رشته ریاضيات است و همچنين فيزیک و
نيم حدودي الزم مي باشد و البته همين جا الزم است توصيه ک

که دانش آموزان اگر در درس زبان خارجي ضعيف هستند،
زبان وارد این رشته نشوند چون بيشتر دروس این رشته به

ت مهندسي هوافضا یک رشته فني اس .انگليسي وابسته مي باشد
مادگي و عموما کساني که وارد رشته هاي فني مي شوند، باید آ
قوي و کار در کارخانجات را داشته باشند و همچنين باید افراد

وي خود داراي پشتکار وارد این رشته بشوند تا به یاري اراده ق
.در پيشبرد این رشته نوپا موفق گردند

توانايي
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دروس تخصصي

انتقال حرارت

هوافضا

مکانيک پرواز

ترمودیناميک

نقشه کشي

طراحي سازه 
هاي هوایي

استاتيک
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گرايش ها
(کارشناسي )

.در مقطع کارشناسي گرایشي ندارد
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مقاطع باالتر

.باشدتحصيل مي قابل دکتري نيز رشته در مقطع این 

داراي گرایش هاي ارشد کارشناسي هوافضا در مقطع مهندسي 
زه سا»، « آئوردیناميک»، « صالحيتهاي پروازيو هوایي سوانح »

واز و پردیناميک »، « جلوبرندگي»، « پروازمکانيک »، « هاي هوایي
.باشدمي « مهندسي فضایي»و « کنترل
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مهمترین مشکل این رشته جدید بودن آن است و این که هنوز براي آن 
نده کاري برنامه ریزي هاي الزم به صورت کالن تدوین نشده است و در نتيجه پراک

جام در این رشته زیاد است و در کل جذب نيروي انساني از کانال صحيحي ان
کلي نمي گيرد وگرنه عمدتا فارغ التحصيالن این رشته از نظر بازارکار مش

ات فارغ التحصيالن مهندسي هوافضا مي توانند در صنایع و موسس .ندارند
کليه تحقيقاتي هواپيمایي ، موشکي و ماهواره فعاليت بکنند و همچنين در

به عنوان موسسات و سازمانهایي که به نحوي از وسایل پرنده استفاده مي کنند،
.دکننکارشناس تحقيق در عمليات و تعمير و نگهداري خدمت 

موقعيت شغلي




