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 950 در موزه هوا فضا  طراحی قسمتی از رساله

 صفحه در قالب ورد:

 

 مهندسی هوافضا

ای است از مهندسی که با طراحی هواپیما، ی هوافضا شاخهمهندس

فضاپیما، ماهواره، ماهواره برها و مسائل و موضوعات وابسته به 

ها با تکنولوژی باال مانند خودروهای ها و همچنین طراحی و سیستمآن

های تولید توان سر وکار کم مصرف و تجهیزات نفت و گاز و سیستم

به طور کلی به دو بخش اصلی هوانوردی و دارد. این رشته مهندسی 

نوردی که تا حدودی با یکدیگر همپوشانی دارند، تقسیم کیهان

 [2].شودمی

 

کنند و بارهای وسایل نقلیه هوایی در شرایط جوی مختلفی پرواز می

شود. در نتیجه این وسایل ای متفاوتی بر اجزای آنها وارد میسازه
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ها و علوم مهندسی متنوعی شامل ژینقلیه با در نظر گرفتن تکنولو

ها طراحی آیرودینامیک، پیشرانش، اویونیک، علم مواد و تحلیل سازه

ای از علوم مهندسی ذکر شده شوند. مهندسی هوافضا مجموعهو ساخته می

باشد و به دلیل پیچیدگی و تنوع موضوعات، مهندسین هوافضا در می

 .شوندها متخصص مییکی از زمینه

 

های های پژوهشی است و بودجههوافضا یکی از پیشروترین زمینه مهندسی

های پیشرفت و شود زمینهکالن نظامی و غیرنظامی که صرف این رشته می

است. این های دانش و مهندسی را فراهم ساختهجهش در دیگر رشته

مهندسی دانشی راهبردی است که در آن از دانشهای دیگر مانند 

گیری لوم رایانه، عمران و الکترونیک بهرهمکانیک، متالورژی، ع

 .شودمی

 

 تاریخچه-1-2

 ۰۲و اوایل سده  ۹۱توان در اواخر سده مبدأ مهندسی هوافضا را می

جستجو کرد. البته بسیاری، اولین کسی را که در زمینه مهندسی 

دانند که کارهای او به اواخر هوافضا پیش قدم بود سر جورج کیلی می

سر جورج کیلی به عنوان اولین فردی [ ۹گردد.]یسده هجدهم بر م

شود که نیروهای وارد شده به وسایل نقلیه هوایی را به شناخته می

 صورت نیروی برآ و نیروی پسا مجزا نمود.

 

 رشته مهندسی هوافضا-1-3

 برای اطالعات بیشتر: مهندسی هوافضا در ایران

 

 

دسی هوافضا دانشگاه هواپیمای سبک سسنا، واقع در ورودی دانشکده مهن

 صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

هدف اصلی صنعت هوافضا طراحی و ساخت وسایل پرنده است، در نتیجه 

توانند در صنایع و موسسات التحصیالن مهندسی هوافضا میفارغ

تحقیقاتی هواپیمایی، موشکی و ماهواره فعالیت نمایند و همچنین 

کنند، سایل پرنده استفاده میدر کلیه سازمانهایی که به نحوی از و

به عنوان کارشناس و محقق خدمت نمایند. اما عالوه بر اشتغال در 

مراکز فوق، یک مهندس هوافضا با تسلط بر علوم آئرودینامیک، طراحی 

های ها توانایی کار در شاخهسازه و روشهای طراحی توربو ماشین



 

 

هوافضایی را  های خارج از حیطه صنایعمتعددی از مهندسی و پروژه

 .نیز دارد

 

های مهنسی مکانیک است که با توجه به مهندسی هوافضا از زیرشاخه

توان این رشته را نزدیک یه های مختلف مهندسی هوافضا میگرایش

کنترل، جامدات وحتی مهندسی های مهندسی مکانیک گرایش سیاالت، گرایش

های عمران گرایش سازه دانست و الزم است ذکر شود که کاربرد زمینه

مطالعاتی یک مهندس هوافضا تنها به طراحی هواپیما و وسایل پرنده 

شود. برای مثال آئرودینامیک خودرو از برخی جهات شباهت محدود نمی

اغلب صنایع  زیادی به آئرودینامیک هواپیما دارد و امروزه در

خودروسازی با استفاده از تونل باد و علم آئرودینامیک، خودروهای 

های کنترل صنعتی نیز با سازند. فرایند سیستمکم مصرف تری می

فرایندهای طراحی کنترل در وسایل پرنده بر یک مبنا است و همچنین 

سازه اتومبیل و کشتی مشترکات زیادی با سازه یک هواپیما دارد و 

های گاز یک نیروگاه یا پاالیشگاه همانند یک موتور خره توربینباال

گردند. در نتیجه یک مهندس هوافضا عالوه بر جت تحلیل و طراحی می

ها، صنایع نفت و های هوافضایی و ساخت ماهواره، در نیروگاهشرکت

ها فرصتهای شغلی ها، صنایع خودروسازی و فرودگاهگاز، پاالیشگاه

 [1].دبسیار خوبی دار

 

های اخیر پیشرفت چشمگیری در ایران رشته مهندسی هوافضا در سال

نموده و به عنوان رشته اول علمی ایران در نقشه علمی کشور شناخته 

شود؛ و از نظر استخدام فارغ التحصیالن، و تخصیص بودجه به عنوان می

هدف اول علمی کشور به حساب آمده است. البته فارغ التحصیالن در 

رشته در ایران هنوز بسیار اندک هستند و نیاز به فارغ این 

شود. در التحصیالن بیشتر در این رشته به طور چشمگیری احساس می

نفر در مقطع  ۰۲۲نفر در مقطع کارشناسی،  ۰۲۲ایران ساالنه حدود 

 .شوندالتحصیل مینفر دکتری فارغ ۰۲کارشناسی ارشد و 

 

های رشته زیادی با گرایش های مهندسی هوافضا خویشاوندیگرایش

های مشترک با این جهت دارای شماری درسمهندسی مکانیک دارند؛ به

ها است. های مهندسی مکانیک مثل مکانیک جامدات و مکانیک شارهگرایش

مهندسی مکانیک و هوافضا  ٔ  های دنیا، دانشکدهدر بعضی دانشگاه

این رشته از مستقل وجود دارد. اما در کل  ٔ  عنوان یک دانشکدهبه

تر از مهندسی مکانیک دارد و نظر تخصصی و تکنولوژی بسیار پیچیده

های این رشته بر ریاضی و بیشتر درس ٔ  سطح علمی باالتری دارد. پایه

فیزیک است، مانند دینامیک سیاالت برای آیرودینامیک یا معادالت 



 

 

همه، اجزای تجربی بسیاری نیز حرکت برای دینامیک پرواز. با این

در این رشته وجود دارد. از نظر تاریخی، این اجزاء تجربی از 

اولیه، در تونل باد و یا در فضای  ٔ  های کوچک و نمونهآزمایش مدل

وجود های صنعت رایانه این امکان را بهاند. پیشرفتباز منشأ گرفته

سازی رفتار سیال، آورده که از دینامیک محاسباتی سیاالت، و شبیه

هش هزینه و زمان صرف شده در آزمایش تونل باد بتوان برای کا

 .استفاده کرد

 

در کل برای ورود به این رشته باید از ریاضیات قوی و همچنین 

آشنایی کامل با زبان انگلیسی برخوردار بود. در ایران اکثر 

ها دروس اصلی رشته مهندسی هوافضا را در تمام مقاطع به دانشگاه

های مهندسی ترین رشتهند و یکی از سختنمایزبان انگلیسی تدریس می

 .آیدبه حساب می

 

 های ایرانرشته مهندسی هوافضا در دانشگاه-1-4

هایی که از سطح مهندسی هوافضا تنها در دانشگاه ٔ  در ایران، رشته

علمی باالیی بر خوردار هستند وجود دارد و قبولی در این رشته نسبت 

ت. این رشته تنها در های دیگر مهندسی دشوارتر اسبه رشته

های صنعتی مالک اشتر، صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر، صنعتی دانشگاه

خواجه نصیرالدین طوسی، دانشگاه صنعتی ارومیه، دانشگاه فنی و 

مهندسی بوئین زهرا و دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات در تمام 

و بناب شود و در دانشگاه آزاد رامسر و نجف آباد مقاطع تدریس می

و چند پیام نور در مقطع کارشناسی؛ و در دانشگاه فردوسی 

مشهدودانشگاه تهران درمقاطع کارشناسی ارشد و دکتری و در 

های شهید بهشتی، دانشگاه تبریز، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشگاه

دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه شاهرود، 

شگاه هوافضا نیز رشته هوافضا در مقطع دانشگاه سمنان و پژوه

شود. با توجه به نظر رئیس کمیسیون آموزش کارشناسی ارشد تدریس می

مجلس، مدرک کارشناسی این رشته در دانشگاه پیام نور به علت عدم 

امکانات و هیئت علمی کافی به صورت معادل مهندسی هوافضا خواهد 

نجش و دانشگاه پیام نور بود )البته این موضوع هم از طرف سازمان س

 .رد شده است(

 

گرایش  ۲در حال حاضر در مقطع کارشناسی ارشد، این رشته به 

آیرودینامیک، پیشرانش )جلوبرنده(، دینامیک پرواز و کنترل، 

شود؛ و در مقطع دکترا، این های فضایی تقسیم میمهندسی فضایی، سازه



 

 

ده(، مکانیک پرواز گرایش آیرودینامیک، پیشرانش )جلوبرن ۰رشته به 

 [1].شودهای فضایی تقسیم میو سازه

 

 هاگرایش-1-5

 

آزمایشی ناسا موسوم به هلیوس که با استفاده از انرژی  ٔ  بال پرنده

 .کندخورشیدی و سلول سوختی پرواز می

 آیرودینامیک-1-5-1

رود. علم آیرودینامیک شمار میهای هوافضا بهترین پایهاز مهم

نیروها و گشتاورهای ناشی  ٔ  و بررسی جریان هوا و محاسبهمطالعه به

پردازد. مهندسین هوافضا در این گرایش از آن بر روی جسم پرنده، می

کنند و با بدست های پیچیده در اطراف جسم پرنده را تحلیل میجریان

 ٔ  بررسی پایداری و طراحی سازهآوردن نیروهای آیرودینامیکی به

ر هوای اطراف زمین که در ارتفاعات مختلف بیشت -شناور در سیال 

پردازند. به جز تحلیل، می -فاکتورهای متفاوت دارد، مورد بحث است 

های مهندسین آیرودینامیک، طراحی ترین دغدغههمواره یکی از اصلی

 .هایی با بیشترین کاربرد و کمترین هزینه استها و بدنهبال

 

 پیشرانش-1-5-2

های جلوبرنده )موتور(، العه و بررسی سامانهمطها بهدانش پیشرانه

پردازد. موتورهای هوازی اعم از موتورهای هوازی و غیرهوازی می

ای )توربینی( است که از هوا پرهشامل موتورهای پیستونی و چرخ

کنند. عنوان اکسیدکننده استفاده نموده و سوخت را با خود حمل میبه

ها و فضاپیماها است که ر موشکاما موتورهای غیرهوازی مانند موتو

 ٔ  کنند. در این دانش نحوهسوخت و اکسیدکننده را با خود حمل می

تولید نیروی رانش و همچنین ساختار کلی انواع موتورهای هوافضایی 

گیرد. طراحی و تعیین میزان بررسی و مورد تجزیه و تحلیل قرار می

د توجه مهندسین های جلوبرنده نیز بسیار مورعملکرد انواع سامانه

تبدیل انرژی  -پیشرانش هستند. این گرایش بسیار شبیه به مکانیک 

باشد و دروس مشترک بسیاری با هم دارند و های انرژی میو سیستم

های دیگر هوافضا دارد. )شرکت های کاری بیشتری نسبت به گرایشزمینه

ویان ها و...( عمده دانشجنفت، ایران خودرو، صنایع دفاع، نیروگاه

 [CFD] سازی عددی رفتار سیالو فارغ التحصیالن این گرایش به شبیه

 .پردازندمی

 



 

 

 دینامیک پرواز و کنترل-1-5-3

های هواپویشی، هندسی و وزنی، گیری از دادهدینامیک پرواز با بهره

پردازد. در واقع علم مطالعه و بررسی رفتار و حرکات هواپیما میبه

برد، مسافت نشست و برخاست )طول باند(،  دینامیک پرواز به بررسی

طور خالصه، تحلیل پردازد. بهشود میپرنده می ٔ  چگونگی تاف وسیله

منظور هایی بهطرح ٔ  حرکت یک وسیله در هوا یا فضا و ارائه ٔ  نحوه

دینامیک پرواز و کنترل است. این بخش  ٔ  سازی این حرکت، وظیفهبهینه

توری هوایی و فضایی و بهبود های موسازه ٔ  بسیار مهم به مطالعه

 .پردازدکیفیت آنها متناسب با نوع سازه می

 

 های هوافضاییسازه-1-5-4

های هواپیما سازی سازهمطالعه، بررسی و بهینههای هوافضایی بهسازه

پردازد. هدف اصلی آن طراحی و تحلیل و دیگر وسایل پرنده می

استواری کافی در مقابل بارهای هایی است که عالوه بر سازه

آیرودینامیکی و دیگر بارهای استاتیکی وارد بر وسایل پرنده، 

کمترین وزن ممکن را نیز داشته باشند. ضمن اینکه باید بتوانند 

در برابر ارتعاشات و سایر عوامل محیطی نظیر تغییرات زیاد و سریع 

 .دما و رطوبت نیز مقاوم باشند

 

 مهندسی فضایی-1-5-5
ای از هوافضا است که به بررسی پیشرانش، مهندسی فضایی شاخه

آیرودینامیک، سازه و مکانیک پرواز حامل )موشک( و پرتابه 

پردازد. عالوه بر آن در این شاخه بیشتر به )ماهواره(در فضا می

شود. در این گرایش به مباحث مبحث طراحی سیستمی پرتابه توجه می

ر نظر گرفتن شرایط ویژه فضا )پرتوهای فضایی )صرف نظر از پسا( و د

کیهانی، الکتریسیته ساکن و...(، همچنین طراحی مسیر پرتاب و مدار 

شود. در واقع رویکرد اصلی در این شاخه استفاده ماهواره پرداخته می

از تمامیه دانش گسترده هوافضا به منظور محقق کردن یک هدف فضایی 

ماق فضا، مخابراتی و... های علمی، اکتشاف اعمانند ماموریت

ها ترین پروژهباشد. در اغلب کشورهای توسعه یافته بلندپروازانهمی

های شوند که ایران هم با توجه به قابلیتدر زمینه فضایی تعریف می

علمی دردسترس از این قاعده مستثنی نیست. مهندسی فضایی در ایران 

اخت ماهواره و به طور چشم گیری در حال توسعه و پیشرفت است و س

 [1]. .شودموشک به عنوان یکی از اهداف علمی کشور شناخته می

 



 

 

 عناوین درسی )سیالبس( مهندسی هوافضا در دانشگاه-1-6
ها دوست دارند بدانند که رشته هوافضا دارای خیلی از غیر هوافضایی

چه دروس و عناوین درسی هست. اهمیت این قضیه خصوصًا برای 

ر است رشته آینده خود را انتخاب کنند، بیشتر کنکوریهایی که قرا

 .است

 

رشته هوافضا اشتراک زیادی با رشته مکانیک دارد و اکثریت دروس 

ها در مقطع این دو رشته مشترک هستند. این رشته همچون دیگر رشته

کارشناسی از مجموعه دروس عمومی، پایه، اصلی، تخصصی و اختیاری 

 :فوق به شرح زیر است است که مجموعه دروستشکیل شده

 

، ۰، فیزیک ۹، فیزیک ۰، ریاضی عمومی ۹دروس پایه: ریاضی عمومی 

ها و برنامه سازی کامپیوتر، معادالت دیفرانسیل، الگوریتم

 و محاسبات عددی۰، آزمایشگاه فیزیک ۹آزمایشگاه فیزیک 

 

دروس اصلی: استاتیک، دینامیک، مقاومت مصالح، ریاضیات مهندسی، 

ای بر دسی برق، آزمایشگاه مبانی مهندسی برق، مقدمهمبانی مهن

و  ۰، ترمودینامیک ۹مهندسی هوافضا، مکانیک سیاالت، ترمودینامیک 

انتقال حرارت، آزمایشگاه سیاالت، آزمایشگاه مقاومت مصالح، 

ارتعاشات مکانیکی، علم مواد، کنترل اتوماتیک، انتقال حرارت، 

کشی صنعتی زارش نویسی فنی، نقشه، آیین نگارش و گ۹کشی صنعتی نقشه

 های هواییو تحلیلی سازه۰

 

، ۹، مکانیک پرواز ۰، آیرودینامیک ۹دروس تخصصی: آیرودینامیک 

، مکانیک مدارهای ۹، طراحی اجزا ۹، طراحی هواپیما ۰مکانیک پرواز 

ها، آزمایشگاه های صنایع هوایی، اصول جلوبرندهفضایی، طراحی سازه

 .[2]و زبان تخصصی مهندسی هوافضا ۹آیرودینامیک 

 

، تئوری تنش حرارتی، پالستیسیته ۰دروس اختیاری: مقاومت مصالح 

عملی و تغییر شکل فلزات، آیرودینامیک هلیکوپتر، آیرواالستیسیته، 

، ۳، آمارو احتماالت، آیرودینامیک ۰، طراحی اجزاء ۹طراحی اجزا

یک ملخ، جریان روشهای تجربی در آیرودینامیک، تئوری آیرودینام

ای بر مکانیک سیاالت عددی، موتورهای احتراق داخلی، لزج، مقدمه

سوخت و احتراق، اصول راکتها، توربوماشینها، مدیریت صنعتی، 



 

 

طراحی، کنترل و کاربرد سیستمهای ماهواره، سیستمهای اتوماتیک در 

 فضا، کاربرد المانهای محدود وطراحی به کمک کامپیوتر

 

کارگاه ورقکاری و جوشکاری، کارگاه ابزار دقیق و دروس کارگاهی: 

گیری در هواپیما، کارگاه موتور، بدنه و سیستمهای هواپیما، اندازه

 .کارآموزی

 مهندسی هوا فضا

هوا فضا چیست ؟ کار یک مهندس هوافضا چیست ؟ یک مهندس هوا فضا 

در پایان دوره کارشناسی چه توانایی هایی دارد ؟ هدف از تربیت 

ارشناس هوافضا چیست ؟ گرایشها و شاخه های رشته دانشگاهی یک ک

 مهندسی هوافضا در دوره کارشناسی ارشد چیست ؟

 . قصد داریم تا در این مقاله به بخشی از این سواالت پاسخ دهیم

 . پس با ما همراه باشید

  

رشته هوا فضا یکی از رشته های گروه فنی مهندسی است . با توجه 

اگهانی این علم در دهه های اخیر هم اکنون  این به رشد سریع و ن

رشته جزو رشته های استراتژیک علوم به حساب می آید . ولی با این 

 . وجود این رشته در ایران از قدمت زیادی بر خوردار نیست

وارد ایران شد  ۹۳11رشته مهندسی هوا فضا برای اولین بار در سال 

انشگاه پلیتکنیک ) امیرکبیر و اولین دوره کارشناسی این رشته را د

دانشگاه صنعتی شریف  1( راه اندازی کرد . هم اکنون این رشته در 

، امیرکبیر ، امام حسین )ع( ، شهید ستاری ، مالک اشتر و آزاد 

 . شعبه علوم و تحقیقات تدریس میشود

همچون اکثر دیگر رشته های مهندسی طول متوسط دوره تحصیلی برای 

سال است . و همچون بسیاری از رشته های مهندسی  4دوره کارشناسی 

دروس این مجموعه شامل دروس عمومی ، پایه ، اصلی ، تخصصی ، 

هایی چون آیرودینامیک ، سازه کارگاهی و کارآموزی است و زمینه

ها دروس تخصصی این رشته را شامل هوایی ، مکانیک پرواز و جلوبرنده

 . میشوند

هوافضا در دنیا یکی از پیشروترین  باید توجه داشت که صنایع

های تحقیقاتی است و همواره موجبات ترقی و جهش در سایر زمینه

های های علوم و مهندسی را فراهم ساخته و در این راستا بودجهرشته

عظیم نظامی و غیرنظامی را به خود اختصاص داده است ، موضوعاتی 

ون سرنشین ، بدون از قبیل طراحی و ساخت هلیکوپتر ، هواپیمای بد

موتور ، عمود پرواز و یا جنگنده از یک طرف و ساخت پایگاههای 



 

 

فضایی ، مسافرت به کرات دیگر و از طرف دیگر جامعیت و حساسیت این 

  . سازدرشته را بیش از پیش روشن می

به طور کلی میتوان گفت هدف از تحصیل در این رشته آشنایی با شرایط 

م دارای شرایط جسم پرنده و بررسی و تحلیل اجسام پرنده و یا اجسا

 [2]. این شرایط است

دکتر کامران رئیسی استاد رشته مهندسی هوافضای دانشگاه صنعتی 

ای گوید : مهندسی هوافضا مجموعهامیرکبیر در معرفی این رشته می

های علمی و عملی در زمینه تحلیل ، طراحی و از علوم و توانایی

ها ها ، گالیدرها ، موشکبالظیر هواپیماها ، چرخن ساخت وسایل پرنده

 .ها استو ماهواره

یکی از دانشجویان کارشناسی ارشد این رشته نیز مهندسی هوا فضا 

داند که در آن از همه علوم از جمله متالوژی را علمی استراتژیک می

شود و هدف آن تربیت کارشناسانی ، کامپیوتر و الکترونیک استفاده می

که کادر مورد نیاز محاسبات ، طراحی ، تحقیقات و ساخت صنایع است 

سازی و موشکی را تامین سازند. به همین بالمختلف هواپیمایی ، چرخ

واحد پروژه  ۳دلیل دانشجویان این رشته موظف هستند که در طی تحصیل 

بگیرند و در تابستان نیز در دفاتر مهندسی صنایع مربوط کارآموزی 

 . بکنند

تخصصی رشته مهندسی هوافضا بر چهار پایه کلی استوارند این  دروس

چهار رکن اصلی عبارتند از :  آیرودینامیک ، جلوبرنده ها ، مکانیک 

 . های هوافضاییپرواز و سازه

 : به عنوان توضیح میتوان به این نکات اشاره کرد که

  

آیرودینامیک به مطالعه و بررسی جریان هوا ، محاسبه نیروها و 

پردازد و مهندس هوا گشتاورهای ناشی از آن بر روی جسم پرنده می

های پیچیده در اطراف اجسام فضا با فراگیری این علم به تحلیل جریان

پرنده پرداخته و با به دست آوردن نیروهای آئرودینامیکی امکان 

 . کندبررسی پایداری و طراحی سازه را فراهم می

  

های جلوبرنده اعم از رسی سیستمجلوبرنده ها به مطالعه و بر

ها و نحوه تولید نیروی رانش موتورهای پیستونی ، توربینی ، راکت

 . پردازددر آنها می

  

مکانیک پرواز به مطالعه و بررسی رفتار و حرکات جسم پرنده با 

پردازد و در استفاده از اطالعات آئرودینامیکی ، هندسی و وزنی می



 

 

شود و تشکیل می ( performance ) ز عملکردواقع علم مکانیک پرواز ا

عملکرد به بررسی برد ، مسافت نشست و برخاست ، مداومت پروازی در 

 . پردازدهای مختلف و پایداری و کنترل وسایل پرنده میسرعت

  

های هواپیما و دیگر های هوافضایی به مطالعه و بررسی سازهسازه

هایی است که عالوه بر سازه پردازد و هدف آن طراحیوسایل پرنده می

استحکام کافی در برابر بارهای آئرودینامیکی و سایر بارهای 

استاتیکی وارد بر وسایل پرنده ، حداقل وزن ممکن را نیز داشته 

 . باشند

  

قابل ذکر است که این رشته در مقطع کارشناسی ارشد ) در ایران ( 

ادامه تحصیل در دارای همین گرایشها میباشد و هم اکنون قابلیت 

 . رشته هوا فضا در داخل کشور تا مقطع دکترا میسر میباشد

رشته هوافضا قرابت زیادی با تمامی گرایشهای مهندسی مکانیک دارد 

به این جهت دارای تعدادی واحد مشترک با گرایشهای مهندسی مکانیک 

 . مثل جامدات و سیاالت میباشد

  

کاری فارق التحصیالن رشته  و اما در مورد دورنمای شغلی و آینده

 : مهندسی هوا فضا

 : در این زمینه دکتر رئیسی اشاره میکند که

طور که پیش از این گفتیم هدف اصلی صنعت هوافضا طراحی و ساخت همان

توانند التحصیالن مهندسی هوافضا میوسایل پرنده است ، در نتیجه فارغ

ی و ماهواره فعالیت در صنایع و موسسات تحقیقاتی هواپیمایی ، موشک

بکنند و همچنین در کلیه موسسات و سازمانهایی که به نحوی از وسایل 

کنند ، به عنوان کارشناس تحقیق در عملیات و پرنده استفاده می

تعمیر و نگهداری خدمت کنند. اما عالوه بر اشتغال در مراکز فوق 

ه و یک مهندس هوافضا با تسلط بر علوم آئرودینامیک ، طراحی ساز

های متعددی از کار در شاخه ها تواناییروشهای طراحی توربو ماشین

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

های مطالعاتی یک مهندس هوافضا تنها به طراحی هواپیما کاربرد زمینه

شود. برای مثال آئرودینامیک خودروها از و وسایل پرنده محدود نمی

ی جهات شباهت زیادی به آئرودینامیک هواپیما دارد و امروزه برخ

در اغلب صنایع خودروسازی با استفاده از تونل باد و علم 

های سازند. فرایند سیستمآئرودینامیک ، خودروهای کم مصرفتری می

کنترل صنعتی نیز با فرایندهای طراحی کنترل در وسایل پرنده بر 



 

 

تومبیل و کشتی مشترکات زیادی با یک مبنا است و همچنین سازه ا

های گاز یک نیروگاه یا سازه یک هواپیما دارد و باالخره توربین

گردند. در ایستگاه پمپ گاز همانند یک موتور جت تحلیل و طراحی می

های هوایی در نیروگاهها ، نتیجه یک مهندس هوافضا عالوه بر شرکت

 .شغلی خوبی داردصنایع نفت و گاز و صنایع خودروسازی فرصتهای 

التحصیالن این رشته های شغلی فارغو اما در مورد مشکالت و دشواری

نیز میتوان به این نکات اشاره کرد که : مهمترین مشکل این رشته 

های الزم به ریزیجدید بودن آن است و این که هنوز برای آن برنامه

ن رشته کاری در ایصورت کالن تدوین نشده است و در نتیجه پراکنده

گیرد زیاد است و در کل جذب نیروی انسانی از کانال صحیحی انجام نمی

التحصیالن این رشته از نظر بازارکار مشکلی وگرنه عمدتا فارغ

 .ندارند

گذاری کالن است و بیش از سایر رشته مهندسی هوافضا نیازمند سرمایه

اقتصادی پذیرد یعنی اگر رشد صنایع از وضعیت اقتصادی کشور تاثیر می

باشد و البته گذاری در این بخش بیشتر میخوبی داشته باشیم سرمایه

 .عکس این قضیه نیز صادق است

التحصیالن کادر مورد نیاز محاسبات ، طراحی، تحقیقات و ساخت فارغ

صنایع مختلف هواپیمایی، هلیکوپترسازی، موشکی و صنایع دیگر را 

 .کنندتامین می

  

 هوافضا در بخش خصوصی چه جایگاهی دارد ؟و اما -1-7
  

ای به مجلس داد که بر اساس آن بخش وزارت صنایع الیحه ۰۲در سال 

هایی در زمینه هوافضا انجام بدهد توانست در کشور فعالیتخصوصی می

ای در وزارت صنایع متولی رسمی مجموعهنیز به صورت  ۰۰. از سال 

های بخش خصوصی ها و مجموعهکننده شرکتاین کار شد و به صورت هدایت

فعالیت خود را آغاز کرد که حاصل این کار ، تولیداتی مثل ساخت 

التحصیالن هواپیمای گالیدر در بخش خصوصی بود که طراحی آن توسط فارغ

فروند از این هواپیما  ۹۲نیز  همین رشته انجام شد و در حال حاضر

المللی در باشگاههای سازمان تولید شده و با اخذ مجوزهای بین

توان به هواپیمایی کشوری شروع به فعالیت کرده است. همچنین می

پروژه طراحی و ساخت هواپیمای سبک موتوردار اشاره کرد که با 

است و  موفقیت انجام شده و پروازهای آزمایشی را نیز انجام داده

هایی است که به تازگی در پاش از پروژهباالخره پروژه هواپیمای سم

 . بخش خصوصی صنایع کشور مطرح شده است



 

 

گذاری در حال حاضر در کشور ما به ساخت هواپیما به دلیل عدم سرمایه

توانند در التحصیالن این رشته میشود اما فارغتوجه زیادی نمی

نگهداری هوایی و همچنین در صنایع فرودگاهها در قسمت تعمیر و 

افزارها فعالیت بکنند. عالوه بر اینها دفاع روی طراحی موشک و جنگ

های خودروسازی و تولید توانند روی آئرودینامیک خودروها، سازهمی

التحصیالن این های بخار برای تولید برق کار بکنند. فارغتوربین

یماهای کوچک دو نفره و یا های خصوصی، هواپتوانند در شرکترشته می

المللی ای را که در دست ساخت است با استانداردهای بینچهارنفره

 [2]تطابق داده و برای هواپیما گواهی پرواز یا تولید بگیرند.

 تاریخچه رشته هوافضا-1-8

در دانشگاه  ۹۳11فضا براي نخستین بار در سال  -رشته مهندسي هوا

نشکده مستقل تأسیس گردید و نخستین صنعتي امیرکبیر به صورت یک دا

در مقطع کارشناسي پذیرفته  ۹۳11دوره از دانشجویان در مهر ماه 

شدند. از آن پس، هر ساله تعدادي دانشجو در مقطع کارشناسي مهندسي 

هوافضا در این دانشکده پذیرفته مي شوند. به دلیل وجود کادر علمي 

، وزارت فرهنگ و آموزش ورزیده و نیز امکانات آموزشي و آزمایشگاهي

عالي براي نخستین بار در ایران، مجوز تأسیس دوره کارشناسي ارشد 

ایرودینامیک را براي این دانشکده صادر نمود که نخستین دوره آن 

آغاز شد و در سال هاي بعد،  ۹۳۰۹با پذیرش پنج نفر دانشجو در سال 

براساس   مقطع کارشناسي ارشد۹۳۰4ظرفیت آن افزایش یافت. در سال 

مصوبه شوراي عالي برنامه ریزي از ایرود دینامیک به هوا فضا تغییر 

نام داده و چهار گرایش ایرود دینامیک، جلوبرنده، سازه و مکانیک 

پرواز را شامل شد و بر همین اساس، چهار گروه آموزشي در دانشکده 

 .فعال شد

ي دوره پس از دریافت مجوزهاي الزم، براي راه انداز ۹۳۰1در سال 

دکتراي مهندسي هوا فضا اقدام شد و در دهمین سالگرد تأسیس 

 .دانشکده، دانشجویان مقطع دکترا، مشغول به تحصیل شدند

 :در حال حاضر دانشکده هاي هوافضاي دانشگاه هاي کشور عبارتند از

 -دانشکده هوا فضاي دانشگاه تربیت مدرس با گرایش مکانیک پرواز -

 .سازه

فضاي دانشگاه صنعتي شریف با گرایش آئرودینامیک، دانشکده هوا  -

 .جلو برنده، دینامیک کنترل پرواز

دانشکده هوا فضاي دانشگاه علم و صنعت با گرایش آئرودینامیک،  -

 .جلو برنده، فضا



 

 

دانشکده هوا فضاي دانشگاه صنعتي امیرکبیر با گرایش آئرودینامیک،  -

 .جلوبرنده، سازه، مکانیک پرواز

 .ه هوا فضاي دانشگاه آزاد اسالمي با گرایش هوافضادانشکد -

 -دانشکده هوا فضاي دانشگاه شهید ستاري با گرایش هوانوردي -

 .ناوبري هوایي و هوا فضا -خلباني، هوانوردي

دانشکده هوا فضاي دانشگاه صنعتي مالک اشتر با گرایش سازه،  -

 .آئرودینامیک و جلوبرنده

 دانشکده هوایي شهید ستاري

از پیروزي شکوهمند انقالب اسالمي نیروي هوایي در پیروي از اصول  پس

آرماني استقالل، آزادي و جمهوري اسالمي ضروري دانست در نظام آموزشي 

این نیرو تغییرات عمده و اساسي ایجاد کند. به همین منظور با 

ایجاد دو ارگان تحت عناوین مرکز مطالعات و تحقیقات و برنامه 

با( اقدام به بررسي ساختار سازماني، نظام طبقه ریزي آموزشي)ت

بندي مشاغل و نظام آموزشي نمود. مطالعات کارشناسي صورت پذیرفت 

که در این راستا کارکنان مجرب نیرو و همچنین اساتید دانشگاهي 

نقش عمده داشتند. طرح ایجاد دانشگاه هوایي به منظور تامین نیروي 

اني عملیاتي و فني در رابطه با انساني در تخصصهاي کارشناسي خلب

تجهیزات متنوع، تهیه و از تصویب فرماندهي معظم کل قوا و شوراي 

عالي انقالب فرهنگي گذشت. پس از تصویب آن، با هم تعدادي از 

مسئولین عالقه مند به آموزش ظرف کوتاهترین مدت با تشکیل گروههاي 

وقت نیرو، کاري مختلف و با هماهنگي و همکاري امیر فرماندهي 

سرلشگر شهید منصور ستاري و مساعدت مسئولین محترم وزارت فرهنگ و 

آموزش عالي دانشگاه هوایي با ایجاد رشته هاي کارشناسي مورد نیاز 

آغاز به کار کرد و  16-1۰و گزینش دانشجو در طریق کنکور سراسري 

 [3].بطور رسمي افتتاح گردید 1۰در آذر ماه سال 

 :اهداف تاسیس-1-9

تامین نیروي انساني متعهد و متخصص نهاجا در سطوح کارشناسي و .۹

کارشناسي ارشد به نحوي که فارغ التحصیالن دانشگاه قادر باشند 

مسئولیت هاي مربوط به امور نگهداري، بازسازي و کار با سیستم هاي 

موجود را به عهده گرفته و نسبت به طراحي و ساخت سامانه هاي مورد 

 .یندنیاز اقدام نما

پرورش افسراني که عالوه بر تعمیر و نگهداري سیستم هاي پیشرفته .۰

موجود در نیروي هوایي، امر خطیر هدایت پرسنل را نیز بر عهده 

گرفته و در مشاغل مدیریتي در سطوح مختلف نهاجا و ارتش انجام 

 .وظیفه نموده و ارائه طریق نمایند



 

 

هاي علمي، فني و پژهشي  فراهم کردن بستر مناسب جهت گسترش فعالیت.۳

 .در نهاجا

 .گسترش آموزش عالي در ارتش و تقویت بنیه علمي کارکنان نهاجا .4

این دانشگاه در حال حاضر با سیزده رشته مهندسي و کارشناسي و دو 

رشته کارشناسي ارشد مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوري فعالیت 

ین نیروي انساني مي نماید که فارغ التحصیالن خود را جهت تام

کارشناس به پایگاه هاي عملیاتي و یگانهاي مختلف نیروي هوایي 

 [3].ارتش جمهوري اسالمي ایران گسیل مي دارد

 

  

 

 دانشکده پرواز نیروي هوایي-1-11

این دانشگاه که با همت و تالش سرلشگر شهید منصور ستاري فرمانده 

جوز وزارت فرهنگ و با م ۹۳1۰وقت نیروي هوایي تأسیس شد، از سال 

و آموزش عالي، اقدام به جذب دانشجوي هوانوردي )خلباني( از طریق 

سازمان سنجش و پس از گذراندن آزمون سرتاسري مي نماید. دانشجویان 

سال در رشته هوانوردي با عنوان کارشناسي به عنوان  5تا  4ظرف مدت 

هوایي ستوان دوم خلبان وارد یگان هاي عملیاتي و تاکتیکي نیروي 

 .ارتش مي شوند

دانشجویان دو سال اول را در واحدهاي علمي و غیرپروازي سپري کرده 

و سپس به مرحله پروازهاي مقدماتي و پیشرفته معرفي مي گردند. 

دانشجویان پس از مراحل نظري در یکي از پایگاه هاي نیروي هوایي 

و دوره هاي  PC-۰کار پرواز مقدماتي را روي هواپیماهاي بوتانزا و 

طي کرده و  FT-۰و  F.5B/Fتکمیلي را با هواپیماهاي آموزشي فراصوتي 

پس از موفقیت به دریافت نشان خلباني مفتخر مي شوند. برابر 

اساسنامه دانشکده پرواز، تنها یگان رسمي تأمین کننده خلبان نظامي 

در کشور، این دانشکده مي باشد که در صورت نیاز آماده پذیرش 

 یان خلباني ارگان ها و سازمان ها نیز مي باشد.دانشجو

  آشنایی با مهندسی هوافضا

هوافضا یکی از رشته های بسیار جذاب علوم مهندسی است. اگه بخواهیم 

و زمانی  ۹۱و  ۹6کمی دقیق تر شویم قدمت این رشته در دنیا به قرن 

که عالقه مندان به پرواز فهمیدند که طراحی وسیله ای که قابل پرواز 

باشه و براحتی کنترلش کنند همچین کار راحتی نیست و نیاز به انجام 

محاسبات ریاضی داره و این کار باید علمی انجام بشه. همین موضوع 

به تدریج باعث شد تا به هوافضا به عنوان یک علم نگاه بشه. شاید 



 

 

بگیم علوم سیاالت یا علومی که به بررسی گازها یا مایعات بتونیم 

مربوط میشه آغازی بود بر هوافضا و طراحی علمی اولین وسایل پروازی 

 .مثل بالنها و گالیدرها

 جورج کیلی و پرواز با هواپیمای گالیدرش--1-11

یک بالن که سبکتر از هوای اطرافشه برای پرواز و حرکت به سمت باال 

اوری ارشمیدس و دانش مربوط به هوای ساکن یا اصطالحا از اصل شن

آیرواستاتیک استفاده میکنه یا هواپیمای گالیدر جورج کیلی و 

هواپیمای موتور دار برادران رایت که برخالف بالن، سنگین تر از 

هوای اطرافش بود از دانش هوای متحرک یا آیرودینامیک برای پرواز 

رد. این دو برادر با آزمایش های مستقیم و طوالنی استفاده می ک

زیادی که انجام دادند به خوبی از علم آیرودینامیک مطلع شده 

 .بودند

به همین ترتیب با گذشت تمایل بشر به پروازهای طوالنی بیشتر و 

بیشتر شد و علم هوافضا هم روز به روز پیشرفت کرد و از آن پس 

ی با عملکرد پروازی مهندسان هوافضا به طراحی و ساخت وسایل پرنده ا

و آیرودینامیکی خوب، سازه محکم و سبک که موتورهای قدرتمندی داشته 

 .باشد فکر می کردند

با پیشرفت سایر علوم مهندسی مثل مکانیک، الکترونیک و متالوژی، 

علوم هوافضا هم پیشرفت کرد طوری که مهمترین دستاورهای علمی این 

خت هواپیما، هیلیکوپتر، موشک رشته ها، اول در مهندسی هوافضا و سا

استفاده می شد. بنابراین هوافضا تبدیل به یک دانش گسترده شد و 

کشورهای مختلفی در آن سرمایه گذاری های زیادی کردن و مهندسی 

هوافضا به عنوان یک رشته تحصیلی مهم وارد دانشگاه های مختلف شد 

 [3].و بعدها نیز به ایران اومد

ار نوپاست و کمی بیشتر از ربع قرن از قدمتش هوافضا در ایران بسی

می گذره. این رشته اولین بار پس از انقالب شکوهمند اسالمی و در 

اواسط دهه شصت توسط دانشگاه صنعتی امیر کبیر یا دانشگاه صنعتی 

مالک اشتر شروع به جذب دانشجو کرد و بنیانگذاران این رشته، اغلب 

ای آمریکا بودند که رشته مهندسی فارغ التحصیالن ایرانی دانشگاه ه

هوافضا را با خودشون به ایران آورده بودند و همان روش آموزشی 

که در آنجا براساسش درس خونده بودند در ایران هم اجرا کردند. 

با توجه به اینکه مهندسی هوافضا شباهت زیادی با مهندسی مکانیک 

له دانشگاه ها داشت به دانشگاه های دیگه هم راه پیدا کرد. هر سا

مختلفی از طریق کنکور سراسری در این رشته پر مخاطب دانشجو جذب 

می کنند. از دانشگاه صنعتی شریف، صنعتی امیر کبیر گرفته تا برخی 

که لیست این  …از دانشگاه های آزاد مثل واحد علوم تحقیقات و

 .دانشگاه هارو میتونید اینجا ببینید



 

 

 

عالقه مندان پیش میاد این هست که  اما اولین سوالی که برای همه

چطوری وارد این رشته شوند. همونطور که گفتیم مهندسین هوافضا از 

طریق قبولی در کنکور میرن دانشگاه و هوافضا یکی از رشته های زیر 

مجموعه گروه علوم ریاضی و فنیه یعنی فقط بچه های ریاضی می تونند 

وافضا یکی از رشته ها این رشته رو بخونند. با توجه به اینکه ه

پرمخاطبه و دانشگاهای محدودی این رشته رو دارند و رتبه نسبتا 

باالیی رو برای قبولی میخواد. بنابراین قبولی در این رشته نیاز 

به کمی تالش داره البته با برنامه ریزی و پشتکار، دور از دسترس 

 .نیست

 

و تا حدی فیزیک  با توجه به اینکه هوافضا یک رشته مهندسیه ریاضیات

در آن حرف اول رو میزنه و کسانی که این رشته رو میخوان بخونن 

باید پایه ریاضی نسبتا خوبی داشته باشن چون از همان ابتدای 

تحصیلشون در دانشگاه تا زمانی که قراره فارغ التحصیل شوند با 

ریاضیات به طور مستقیم و غیر مستقیم سروکار خواهند داشت. البته 

مهندسی که با ریاضیات سروکار دارن بسیار جذابند و کاربرد  دروس

عملی ریاضیات و فیزیک رو میشه بصورت جالبی در حل مسائل مهندسی 

دید. زبان انگلیسی هم کمی در این رشته مهمه چون اکثر کتاب های 

تخصصی و مرجع هنوز به فارسی ترجمه نشدند شاید دلیلش جدید بودن 

دلیل دیگر هم شاید ترغیب دانشجوها به  این رشته در ایرانه و

یادگیری زبان انگلیسیه چون اکثر مقاالت و دستاوردهای جدید این 

رشته فقط به زبان انگلیسی منتشر میشه و دانشجویی که میخواد ادامه 

تحصیل بده و به اندوخته های علمیش اضافه کنه حتما باید به زبان 

 [4].انگلیسی در حد متوسط به باال مسلط

 

دانشجوهای هوافضا در دوره کارشناسی یا لیسانس مطالب یا دروس 

بسیار متنوع و جالبی رو میخونند. با توجه به اینکه هوافضا یک 

رشته مهندسیه دروس مشابهی با سایر رشته ها داره البته این اشتراک 

دروس بیشتر در درس های پایه ای با موضوع ریاضی و چند درس دیگه 

یشترین شباهت رو با رشته پرطرفدار مهندسی مکانیک هست. هوافضا ب

داره جالب است بدونید در گذشته گاهی از هوافضا به عنوان یکی از 

درصد میرسه  ۲۲گرایش ها مکانیک یاد می شد. این شباهت به بیشتر از 

برای همین در برخی از دانشگاه ها، دانشکده های مکانیک و هوافضا 

آنکه در بسیاری از دانشگاه ها کالس ها همراه هم هستند و جالبتر 

بصورت مشترک برگزار میشه. اگر کمی دقیق تر شویم، دروس کارشناسی 

هوافضا در چند بخش دسته بندی میشه: آیرودینامیک، کنترل و دینامیک 

پرواز، سازه های هوایی، جلوبرندگی و فضایی و اگر باز هم دقیق 



 

 

س ارائه میشه شامل پنج تر شویم تمامی دروسی که در دوره لیسان

 :دسته اند

 

، ۰، فیزیک ۹، فیزیک ۰، ریاضی عمومی ۹دروس پایه: ریاضی عمومی 

ها و برنامه سازی کامپیوتر، معادالت دیفرانسیل، الگوریتم

 و محاسبات عددی۰، آزمایشگاه فیزیک ۹آزمایشگاه فیزیک 

 دروس اصلی: استاتیک، دینامیک، مقاومت مصالح، ریاضیات مهندسی،

ای بر مبانی مهندسی برق، آزمایشگاه مبانی مهندسی برق، مقدمه

، ۰، ترمودینامیک ۹مهندسی هوافضا، مکانیک سیاالت، ترمودینامیک 

آزمایشگاه ترمودینامیک و انتقال حرارت، آزمایشگاه سیاالت، 

آزمایشگاه مقاومت مصالح، ارتعاشات مکانیکی، علم مواد، کنترل 

و ۰، نقشه کشی صنعتی ۹نقشه کشی صنعتی  اتوماتیک، انتقال حرارت،

 های هواییتحلیلی سازه

، ۹، مکانیک پرواز ۰، آیرودینامیک ۹دروس تخصصی: آیرودینامیک 

، طراحی ۰، طراحی هواپیما ۹، طراحی هواپیما ۰مکانیک پرواز 

، ۹ها، آزمایشگاه آیرودینامیک های هوافضایی، اصول جلوبرندهسازه

 و زبان تخصصی ۰ آزمایشگاه آیرودینامیک

، تئوری تنش ۰دروس اختیاری: مکانیک مدارهای فضایی، مقاومت مصالح 

حرارتی، پالستیسیته عملی و تغییر شکل فلزات، آیرودینامیک 

، آمارو ۰، طراحی اجزا ۹هلیکوپتر، آیرواالستیسیته، طراحی اجزا

، روشهای تجربی در آیرودینامیک، تئوری ۳احتماالت، آیرودینامیک 

ای بر مکانیک سیاالت عددی، دینامیک ملخ، جریان لزج، مقدمهآیرو

موتورهای احتراق داخلی، سوخت و احتراق، اصول راکتها، 

توربوماشینها، مدیریت صنعتی، طراحی، کنترل و کاربرد سیستمهای 

ماهواره، سیستمهای اتوماتیک در فضا، کاربرد المانهای محدود 

 وطراحی به کمک کامپیوتر

گاهی: کارگاه ورقکاری و جوشکاری، کارگاه ابزار دقیق و دروس کار

و اندازه گیری در هواپیما، کارگاه موتور، بدنه و سیستمهای 

 هواپیما

که در دروس سیاالتی یا آیرودینامیکی دانشجوها ابتدا با اصول کلی 

آشنا می شوند و به طور کلی یاد می گیرند که شکل جسمی که جریان 

ی کنه چگونه طراحی می شه، در بخش کنترل و هوا از روی آن عبور م

دینامیک پرواز با اصول اولیه طراحی وسایل پرنده و معادالت ریاضی 

حاکم بر آنها و نحوه طراحی سیستم هایی که قراره آنها را کنترل 

کنه آشنا می شوند، در بخش سازه یاد می گیرند که یک سازه یک جسم 

احی می شه و به طور خاص با که قراره پرواز کنه بر چه اساسی طر

اصول طراحی سازه ها هوایی و فضایی آشنا می شوند، در بخش 



 

 

جلوبرندگی که بی شباهت به آیرودینامیک نیست ابتدا اصول اولیه و 

سپس نحوه کارکرد و طراحی انواع موتورها را فرا می گیرند و در 

شه بخش فضایی که در دروس دوره کارشناسی کمتر به آن پرداخته می

با اصول ریاضی حاکم بر مدارهای فضایی و حرکت ماهواره ها آشنا 

می شوند البته بحث فضایی کمی شبیه مباحث دینامیک پرواز و کنترله. 

در نهایت این پنج بخشی که مرور شد گرایش های مهندسی هوافضا رو 

 .دوره کارشناسی ارشد و دکتری تشکیل میده

 

ه های هوافضا میخونند میشه فهیمد با نگاهی گذرا به درس هایی که بچ

که این رشته تفاوت های بسیار زیادی با رشته های تقریبا هم نام 

مثل هوانوردی یا خلبانی داره این تفاوت رو میشه اینطور بیان کرد 

که وظیفه طراح یک ماشین با وظیفه یک راننده خیلی فرق داره یعنی 

که چطور باید قسمت  به طور ساده مهندس های هوافضا یاد می گیرند

های مختلف یک وسیله پرنده  مثل هواپیما یا هلیکوپتر رو طراحی 

کرد و خلبان ها هم یاد می گیرند چطور از اون چیزی که مهندسای 

هوافضا طراحی کردند باید استفاده کنند. البته فعالیت های کاری 

دسی مهندس های هوافضا خیلی فراتر از تصور است و حتی به کارهای مهن

غیرهوافضایی هم ربط پیدا میکنه که در ادامه بیشتر توضیح خواهیم 

داد. بنابراین رشته هایی مانند خلبانی و مهندسی پرواز بسیار 

متفاوت با هوافضاست البته فارغ التحصیالن برخی از رشته های مرتبط 

با هوانوردی مثل مهندسی پرواز می تونن رشته هوافضا رو برای ادامه 

ر مقطع کارشناسی ارشد انتخاب کنند. گاهی اوقات هم رشته تحصیل د

نجوم به طور اشتباه ممکنه به هوافضا ربط داده بشه که الزمه اینجا 

بگوییم که هوافضا هیچ گونه ارتباطی با نجوم نداره و تنها شباهت 

 [4].لغوی ممکنه داشته باشند

 

اشه، با اما یک مهندس هوافضای خوب چه ویژگی هایی باید داشته ب

توجه به اینکه هوافضا برخالف سایر رشته ها مثل برق و عمران از 

اول بدون گرایشه بنابراین در دوره کارشناسی دانشجوها مطالب 

متنوعی رو یاد می گیرند و به قولی همه کاره و هیچ کاره هستند 

البته ممکنه دانشجوها در ترم های پایانی تحصیلشون به یک موضوع 

تمایل پیدا کنند و بر همین اساس هم موضوع پروژه  یا گرایش خاص

پایانی که برای آخر دوره کارشناسی برایشان در نظر گرفته شده رو 

انتخاب کنند. اما بطور کلی یک مهندس خوب باید به دروسی که در 

ترمه لیسانس خونده تسلط کافی داشته و دید  6ساله یا  ۰دوره 

د به حداقل یک زبان برنامه مهندسی پیدا کرده باشه. همچین بای

 نویسی تسلط کافی پیدا کنه که معموال زبان برنامه نویسی فرترن

(Fortran) ها و برنامه سازی به عنوان زبان پایه و در درس الگوریتم



 

 

کامپیوتر به دانشجوها یاد داده می شه یادگیری و تسلط بر برنامه 

ت است برای همه رشته هم که موضوع آن ریاضیا (matlab) هایی مانند متلب

های مهندسی بسیار مهمه. به طور دقیق تر در گرایش پیشرانش یا 

آیرودینامیک در دوره کارشناسی ارشد زبان اصلی برنامه نویسی 

براساس زبان فرترنه و زبان برنامه نویسی متلب هم جزو جدانشدنی 

دروس گرایش دینامیک پرواز و کنترله. همچنین دانشجوها اگر گرایش 

ارشد یا عالقه مندی خودشون رو در اواخر دوره لیسانس انتخاب کرده 

باشند الزمه که به نرم افزارهای تخصصی مربوطه تسلط کافی پیدا 

کنند و اگر قرار شد بعد از دوره لیسانس مستقیما وارد بازار کار 

شوند از این بابت مشکلی نداشته باشند بنابراین به صورت خالصه یک 

 :خوب باید به توانایی های زیر برسه مهندس هوافضا

 

 مهارت عالی در تحلیل و حل مسائل

 آشنایی با نرم افزارهای تخصصی

 دانش فنی و دید مهندسی عالی

 توانایی برنامه ریزی و مدیریت پروژه

 توانایی کار تیمی باال

 داشتن اطالعات بروز یا آپدیت بودن

 آگاهی کامل نسبت اصول و قوانین مهندسی

 تسلط کافی به زبان انگلیسی

اگر مهندس های پر تالش تازه فارغ التحصیل شده هوافضا قصد ادامه 

تحصیل داشته باشند، گزینه ای مختلفی دارند که الزمه پس از انتخاب 

گزینه صحیح تست ها در آزمون کارشناسی ارشد و قبولی در آن به 

همونطور که  گزینه اصلی خودشون یعنی گرایش مورد عالقشون برسند.

اشاره کردیم هوافضا در دوره ارشد دارای پنج گرایشه که دانشگاه 

های محدودی این گرایش ها رو دارند که در اینجا لیست این دانشگاه 

ها آورده شده. همچنین دانشجوها برای ادامه تحصیل می تونن به 

دانشگاه های خارج بروند البته دانشگاه های کشورمون از لحاظ سطح 

ی و رتبه اگر از دانشگاه های مطرح دنیا باالتر نباشند مطمئنا علم

خیلی پایین تر هم نیستند برای همین هم فارغ التحصیالی هوافضا 

 [5].ترجیح میدن درسشون رو در دانشگاه های داخل ادامه بدهند

 

یکی از مهمترین موضوع هایی در انتخاب هر رشته ای وجود داره بحث 

غلی اون رشته هست. شاید این سوال برای هوافضا بازار کار و آینده ش

به علت جدید بودنش بیشتر مطرح باشه یا به چشم بیاد. در یک جواب 



 

 

کلی برای این سوال باید بگیم که با توجه به رشد و پیشرفت چشمگیر 

هوافضا در کشور، نیاز جدی به حضور متخصصین هوافضا در صنایع نظامی 

لبه بدونید هوافضا به عنوان رشته اول و غیرنظامی احساس میشه و جا

علمی ایران در نقشه جامع علمی کشور شناخته می شه. شاید در نگاه 

اول کمی بنظر برسه که بازار کاری هوافضا محدود به کارهای صرفا 

نظامی مثل موشک و هواپیما باشه اما در عمل اینطور نیست. به عنوان 

آیرودینامیک وسایل پرنده  مثال اصول آیرودیناک خودرو بسیار شبیه

هست و مهندسان آیرودینامیک براحتی میتونن با استفاده از محاسبات 

کامپیوتری و انجام تست های عملی با وسیله ای به نام تونل باد، 

یک ماشین آیرودینامیک، کم مصرف و حتی پرسرعت طراحی کنند یا به 

وچک که از عنوان یک مثال دیگه طراحی توربین های بادی بزرگ و ک

باد انرژی برق تولید می کنه، توسط مهندس های آیرودینامیک انجام 

میشه. در بحث هایی مثل کنترل، سازه و پیشرانش هم کاربردهای 

غیرنظامی بسیار زیاد هست. مثال مهندسای سازه می تونند سازه هر 

نوع وسیله ای مثل، خودرو، قطار و حتی کشتی رو طراحی کنند. و 

ز کاربردهای گرایش پیشرانش میشه به توربین های گازی برای یکی ا

نیروگاه های تولید برق اشاره کنیم که بسیار شبیه موتورهای جت 

هواپیماست. بنابراین فرصت های شغلی زیادی برای مهندسان توانمند 

و پرتالش هوافضا در صنایع نظامی و غیر نظامی اعم از خصوصی و دولتی 

صنایع پاالیشگاهی و نفت و گاز، نیروگاه  مانند صنایع خودروسازی،

ها و حتی فرودگاه ها وجود داره. پس به طور خالصه هر جایی که 

مهندسان مکانیک در اونجا مشغول به کار باشند جای خالی مهندسان 

هوافضا هم حس خواهد شد. مراکز اصلی هوافضایی کشور که مهندسای 

وعه آنها یک شغل هوافضا می تونن در اونجا یا مراکز زیر مجم

 :هوافضایی داشته باشند به شرح زیر

 

 سازمان فضایی ایران

 سازمان صنایع هوافضا

 سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح

 سازمان هواپیمایی کشوری

 شرکت های خصوصی متعدد

 مراکز تعمیر و نگهداری هواپیما

 نیروی هوافضای سپاه پاسدارن و نیروی هوایی ارتش

یزان حقوق یا درآمده، حقوق مهندسان هوافضا هم بحث مهم دیگه، م

تقریبا شبیه سایر رشته های مهندسیه. البته میزان حقوق دریافتی 

هر فرد به عوامل زیادی بستگی داره. متوسطی از میزان حقوق رشته 



 

 

توسط وب سایت ایران تلنت منتشر شد که حقوق  ۱۰های مختلف در سال 

جدول  ۰آماری اومده بود که در مهندسان هوافضا هم در این گزارش 

 :زیر به صورت دقیق و دسته بندی شده آورده شده

 

درصد به میزان حقوق های باال اضافه بشه، حقوق سال  ۳۲اگه حدود 

مهندسان هوافضا رو میشه تخمین زد. البته با درآمد مهندسای  ۱۰

هوافضای سایر کشور مثل آمریکا یا کاندا اصال قابل مقایسه نیست. 

اغلب کشورها هوافضا یکی پر درآمدترین شغلهاست. به عنوان مثال  در

در رتبه بندی که به تازگی در آمریکا برای درآمد دانشجویان مهندسی 

سال سن با دو سال سابقه کاری، انجام  ۰۲که دارای مدرک لیسانس، 

 :شده، هوافضا در رتبه دوم قرار گرفته

 

 

 

جهت دریافت هرگونه رساله و مطالعات 

 معماری با قیمت پایین با ما تماس بگیرید.
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