
 معرفی رشته

ِ ّای هٌْذسی ٍهٌْذسی َّافضا یکی اص پیشش  هبحث اصلی ایي سشتِ. دس صهیٌِ ػلن ٍ فٌاٍسی هی باشذ تشیي سشت

ثابت، بالگشد،   عشاحی اجسام هتحشک دس َّا ٍ فضا ّوچَى َّاپیوای بال اًجام هحاسبات بشای تحلیل ٍهشبَط بِ

ّای هٌْذسی   با گشایش صیادیّای هشتشک  سشتِ هٌْذسی َّافضا دسس.هَشک، فضاپیوا ٍ غیشُ هی باشذ

 ٍ سابقاً بِ ػٌَاى گشایشی اص سشتِ هٌْذسی داسد (سیاالت)ّا  هکاًیک هثل هکاًیک جاهذات ٍ هکاًیک شاسُ

 تجشبی بخش ّایبا ایي ّوِ، .  است،ات استَاسبش سیاضی،ّا  بیشتش ایي دسس ٍ اساسپایِ. هکاًیک شٌاختِ هی شذ

 ایي سشتِ شاهل پٌج گشایش ػوذُ هی باشذ كِ ػباستٌذ اص، دیٌاهیک پشٍاص ٍ .بسیاسی ًیض دس ایي سشتِ ٍجَد داسد

 .كٌتشل، آیشٍدیٌاهیک، پیششاًش، ساصُ ّای َّافضایی، ٍ فضا

 بازار کار رشته مهندسی هوافضا

ِ ی هٌْذسی َّافضا داًش ّای الصم  فاسؽ التحصیالى سشت

ِ یآیشٍدیٌاهیک،هکاًیکپشٍاص،پیششاًشَساصُ ّاًٍیضعشاحیَساختاجساهپشًذُ دس یک هٌْذس .   آٍسًذ  سا بذست هیصهیٌ

َّافضا، افضٍى بش قابلیت ّای گفتِ شذُ، تَاًایی كاس بش سٍی آیشٍدیٌاهیک خَدسٍ، ساصُ ّای صهیٌی ٍ دسیایی، ٍ 

 اص باصاسّای هْن كاسی بشای فاسؽ التحصیالى ایي سشتِ، صٌایغ هشتبظ هاًٌذ صٌایغ .داسدًیض ًیض تَسبَهاشیي ّا سا 

گزشتِ اص ایٌْا صٌایغ . َّاپیوا ٍ ّلیکَپتش ساصی، بخش ّای هختلف ٍصاست دفاع، ٍ صٌایغ هَشکی هی باشٌذ

 .خَدسٍ ٍ بسیاسی اص صٌایغ با فٌاٍسی باال ًیض هتقاضی فاسؽ التحصیالى ایي سشتِ هی باشٌذ

  گرایش های رشته ی مهندسی هوافضا

گشایش ّای سشتِ َّافضا ّش یک بِ بشسسی بخشی اص داًش هَسد ًیاص جْت تحلیل ٍ عشاحی اجسام پشًذُ 

 .ایي گشایش ّا دس قسوت بؼذ بِ اختصاس ششح دادُ خَاٌّذ شذ. هی پشداصًذ

آیرودینامیک 

 هحاسبِ ًیشٍّا ٍ گشتاٍسّای  دس اعشاف جسن پشًذُ ٍ جشیاى َّا ًحَُ سفتاسبِ هغالؼِ ٍ بشسسیایي گشایش 

 َّافضا با فشاگیشی ایي ػلن بِ تحلیل جشیاى ّای پیچیذُ یي هٌْذس.ًاشی اص آى بش سٍی جسن پشًذُ هی پشداصد



سٍدیٌاهیکی اهکاى بشسسی پایذاسی ٍ عشاحی ساصُ یدس اعشاف اجسام پشًذُ پشداختِ ٍ با بِ دست آٍسدى ًیشٍّای آ

 .دىسا فشاّن هی كي

 

 
 (جلوبرندگی)پیشرانش

ِ ّای جلَبشًذُ، اػن اص هَتَسّای َّاصی ٍ غیشَّاصی هی پشداصد هَتَسّای . پیششاًش بِ هغالؼِ ٍ بشسسی ساهاً

است كِ اص َّا بِ ػٌَاى اكسیذكٌٌذُ استفادُ ًوَدُ ٍ (تَسبیٌی)َّاصی شاهل هَتَسّای پیستًَی ٍ چشخپشُ ای 

اها هَتَسّای غیشَّاصی هاًٌذ هَتَس هَشک ّا ٍ فضاپیواّا سَخت ٍ . سَخت سا با خَد حول هی كٌٌذ

دس ایي داًش ًحَُ ی تَلیذ ًیشٍی پیششاًش ٍ ّوچٌیي ساختاس كلی اًَاع . اكسیذكٌٌذُ سا با خَد حول هی كٌٌذ

 .هَتَسّای َّافضایی بشسسی ٍ هَسد تجضیِ ٍ تحلیل قشاس هی گیشد



 



 

  های هوافضاییسازه

ّذف آى عشاحی . فضاگشدّا هی پشداصد-ساصُ ّای َّافضایی بِ هغالؼِ ٍ بشسسی ساصُ ّای َّاپیوا ٍ دیگشَّا

ساصُ ّایی است كِ ػالٍُ بش استَاسی كافی دس بشابش باسّای آیشٍدیٌاهیکی ٍ دیگش باسّای استاتیکی ٍاسد بش ٍسایل 

 .پشًذُ، كوتشیي ٍصى هوکي سا ًیض داشتِ باشٌذ



 

 
 

  و کنترلمکانیک پرواز

، ٌّذسی ٍ ٍصًی بِ هغالؼِ ٍ بشسسی (َّاپَیایی)با بْشُ گیشی اص دادُ ّای آیشٍدیٌاهیکی ٍ كٌتشل هکاًیک پشٍاص 

 سفتاس دیٌاهیکی ٍ پایذاسی ّای عَلی ٍ ػشضی ٍسیلِ پشًذُ ّوچٌیي عشاحی .سفتاس ٍ حشكات َّاپیوا هی پشداصد

 ػلن یکی دیگش اص بخش ّای. كٌتشلش بشای دستیابی بِ سفتاس هغلَب اص پشًذُ اص ػوذُ هباحث ایي بخش هی باشذ

 بِ بشسسی بشد، هسافت ًشست ٍ بشخاست، ایي بخش.ٍسیلِ هی باشذ كاسایی ٍ ػولکشد تحلیلهکاًیک پشٍاص 

 . ٍسایل پشًذُ هی پشداصد...هذاٍهت پشٍاصی دس سشػت ّای گًَاگَى ٍ 



 

 

 

 مهندسی فضا

ِ ای اص َّافضا است كِ بِ بشسسی پیششاًش، آیشٍدیٌاهیک، ساصُ ٍ هکاًیک پشٍاص پشتاب گش  هٌْذسی فضایی شاخ

افضٍى بش آى دس ایي شاخِ بیشتش بش كاسبشد فضایی . دس فضا هی پشداصد (هاَّاسُ)ٍ پشتابِ  (هَشک یا هاَّاسُ بش)

پشداختِ  (...پشتَ ّای كیْاًی، الکتشیسیتِ ساكي ٍ )ٍ دس ًظش گشفتي ششایظ ٍیژُ فضا  (صشف ًظش اص پسا)بَدى 

دٍ بخش ، هی باشذ كِ دس (Celestial mechanics) ػلن هکاًیک سواٍیاص بخش ّای دیگش ایي شاخِ . هی شَد



 تحت تاثیش ،یکی اص بخش ّای ایي شاخِ اص ػلن هشتبظ است با حشكت اجسام دس فضا. عالؼِ هی شَدػوذُ م

ِ ی دیگش اص هکاًیک سواٍی شٌاختِ هی شَد ًٍیک هذاسّای فضایی  اجسام سواٍی، كْایٌباًاهوکاجاربِ كِ  شاخ

 .(Attitude Dynamics) هی باشذ (بِ دٍس هشكض ثقل خَدشاى)دس خصَص دیٌاهیک ٍضؼیت اجسام 

 

 

 

 

 

 

 


