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الکترونیک هواپیمایی :هندسی م

:دیباچه

کنند، تجهیزات الکترونیکی هستند. افرادی که با این تجهیزات های زمینی که سالمت و ایمنی یک پرواز را تضمین میای از سیستمبخش عمده

کنند باید عالوه بر آشنایی با الکترونیک عمومی، با الکترونیک تخصصی هواپیما نیز آشنا باشند؛کار کرده و آنها را تعمیر می

قدر کوتاه مان هواپیمایی کشوری نیاز به تلفیقی از یک دوره الکترونیک عمومی با الکترونیک تخصصی است. در ضمن، این دوره آنیعنی در ساز

التحصیالن کاردانی یا کارشناسی برق آموزش داد. از این رو، دوره تخصصی الکترونیک نیست که بتوان به عنوان یک دوره کوتاه مدت، به فارغ

التحصیالن این رشته، با توجه به توان و تخصص خود، در سازمان مقطع کاردانی و کارشناسی در وزارت علوم ارائه شده است و فارغهواپیمایی در 

 .شوندهواپیمایی کشوری به کار گمارده می

ی ش مخابرات دارد؛ یعندروس رشته الکترونیک هواپیمایی، به ویژه در مقطع کارشناسی، شباهت بسیاری به دروس رشته مهندسی برق گرای

های تخصصیدرصد از دروس نیز دروس تخصصی الکترونیک هواپیما مثل دوره 01یا حداکثر  09دروس این دو رشته مشابه است و  %09حدود 

ILS ،VOR ات ت مخابرتواند در صنعالتحصیل این رشته به غیر از صنعت هواپیمایی میهای مقررات ناوبری است. به همین دلیل، فارغیا دوره

 .نیز مشغول به فعالیت شود

:های الزمتوانایی

.های الزم برای این رشته مانند رشته اویونیک هواپیما استتوانایی

:موقعیت شغلی در ایران

شود صب میها ندگاههای زمینی که در فرو، نیاز بسیاری دارد.مثالً برای سیستمالتحصیالن این رشتهفارغ سازمان هواپیمایی کشوری به تخصص

نیاز  کند و باید بتواند موقعیت خود را در این مناطق نیز به فرودگاه گزارش کند،یا نقاط کور داخل کشور مثل کویر که هواپیما از آنجا عبور می

 .دازندپرهای الکترونیکی موجود میبه متخصصان الکترونیک هواپیما است؛ افرادی که به تعمیر، نگهداری و سرویس سیستم

:های این رشته در طول تحصیلدرس

:دروس پایه

 .فیزیک ریاضی عمومی، ریاضی کاربردی،

 :دروس اصلی و تخصصی
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(های این رشته همراه با آزمایشگاه استری از درسبسیا)


