
مهندسي هوانوردي



راحي، طرشته در مورد این در واقع مهندس . علم پرواز استاي براي یادگيري رشته مهندسي هوانوردي، رشته 
کند و مي ه مطالع... و تعميرات آن و کنترل پرواز و عمليات ایمني استفاده و نگهداري، ، ساخت، تحليلتوسعه، 
ود که شمي ها محسوب مهندسي از آن دسته مهندسي هوانوردي . کندمي ها کسب این زمينه الزم را در توانایي 

.شده آن وجود داردنيروهاي تربيت به نياز زیادي در کشور 
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متفاوت يار بسانتخاب شده گرایش رشته با توجه به این الزم در توانایي 
الزم اطالعاتشرایطي در هر باید مسئول مراقبت پرواز یک . باشدمي 

ه اینکرا به خلبان ها بدهد و به آنها در مواقع خطر آرامش بدهد تا 
رواز مراقب پهمچنين یک . آیدفرود زمين بر ایمن به صورت هواپيما 
که )ا خلبانان تسلط کامل داشته باشد تا بتواند بانگليسي زبان باید یه 
لباني یک خ. نمایدارتباط برقرار ( کنندمي صحبت انگليسي به همگي 

اري گزینشي دشوو آموزشي دوره همين ميزان مهم و به بسيار شغل 
ر او از نظ. شودسنجيده مي داوطلب در سه مرحله آمادگي یک . دارد

ر سن حداکث: آل قرار داشته باشدشرایط ایده در آمادگي بدني باید 
دارايمتعارف، وزني متر، داشتن سانتي 60سال تمام، حداقل قد 20

داوطلب در سه مرحله جداگانهیک چشمان )کامال سالم چشماني 
مي ه به صورت خالص... . قلب سالم وداراي ، (شودمعاینه مي و بررسي 

را درهواپيما که فرمان زماني داوطلب تا یک توان اشاره نمود که 
.هفت خوان رستم را رد کرده باشدباید ، بگيرددست خود 

توانايي
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متخصصين ناوبري هوایي به طراحي 
ه مسيرهاي پروازي، مانورهاي تکنيکي و ب
ه به کارگيري سيستم هاي مختلف یاري دهند

از خلبان در هدایت هواپيماها و موقعيت یابي
ي طریق تکنيک ها و فنون ویژه ناوبري هوای

ناوبر هوایي را تقریبا مي توان.مي پردازند
خلبان دوم ناميد، فردي که قبل از پرواز 

واز را مسووليت تهيه و طراحي نقشه مسير پر
ا باید بر عهده دارد و تعيين مي کند که هواپيم

در چه ارتفاعي و با چه سرعتي و در چه 
ته هوایي پرواز نماید و اگر هواپيما رادار داش

رهاي باشد، ناوبر در پشت رادار مي نشيند و اب
.مختلف را شناسایي مي کند

به آموزش و پرورش متخصصاناین گرایش در 
که در افرادي . پردازندمي برج مراقبت پرواز 

وهواپيماهاي مسافربري برج مراقبت، کنترل 
د را بر عهده دارند تا هنگام پرواز، بلنشکاري 

يما نيایدو هواپبه وجود تداخلي شدن و نشستن، 
متخصصیک . داشته باشدایمن پرواز یا فرود 

نحوه وزشزمينه مراقبت پرواز اطالعات الزم در 
ت از برج مراقبپروازي باد، نوع هوا و سمت باند 

.ندکهدایت مي را هواپيما گرفته و بر اساس آن، 

ناوبري 
هوایي

مراقبت 
پرواز

گرايش ها
(کارشناسي )




