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مباحث منتخب در مهندسی فضایی
گاه تحقیقات فضاییآزمایش دانشکده مهندسی هوافضا

گاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانش
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میرشمسمهران : مدرس

خواجه نصیرالدین طوسیدانشیار دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی -

:        تحصیلیسوابق 

جامدات دانشگاه صنعتی اصفهان مکانیک : کارشناسی-

مسکو/روسیه MAIدانشگاهطراحی سیستم های فضایی : و دکتریکارشناسی ارشد -
:آموزشیپژوهشی و سوابق 

مقاله داخلی و خارجی در زمینه های مرتبط با علوم و صنایع فضایی50دارای -

پروژه و طرح تحقیقاتی در ارتباط با زمینه های فضایی برای صنایع مرتبط در کشور12انجام -

مقاومت ومدار پیشرفته ، مکانیک در مهندسی فضایی، مباحث منتخب المان محدودروش های سیستمی ماهواره بر، ماهواره، طراحی طراحی سیستمی : تدریس دروس-
مصالح

:        اجراییسوابق 

عضو هیات مدیره انجمن هوا فضای ایران-

سرپرست دفتر طراحی ماهواره در طرح فراسازمانی ماهواره-

دفاعیآموزشی و تحقیقاتی صنایع و مؤسسه صنایع هوافضا مشاور سازمان /ایرانعضو کمیته مشورتی فضا در سازمان فضایی -

سرپرست آزمایشگاه تحقیقات فضایی-

مجری دوره مشترک مهندسی هوافضا  -

مهندسی هوافضا دانشکده معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی -

معاون دانشجویی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی                                      -
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احسان ذبیحیان: 2مدرس

پژوهشگر پژوهشکده سامانه های ماهواره، پژوهشگاه فضایی ایران-

:        تحصیلیسوابق 

قدرت دانشگاه آزاد اسالمی-برق: کارشناسی-

مهندسی فضایی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی-مهندسی هوافضا: و دکتریکارشناسی ارشد -

:آموزشیپژوهشی و سوابق 

مقاله داخلی و خارجی در زمینه های مرتبط با علوم و صنایع فضایی23دارای -

پروژه و طرح تحقیقاتی در ارتباط با زمینه های فضایی برای صنایع مرتبط در کشور8تحقیقاتی و همکار پروژه و طرح 7مجری -

طراحی خطوط انتقال، محیط عملکردی فضاپیما: تدریس دروس-

نجیکاربرد اطالعات و دورس)فضاپیما ، محیط عملکردی ، دینامیک(ارشد و دکترا)ماهواره، ریاضیات مهندسی پیشرفته سیستمی طراحی :کمک مدرسی دروس-

:        اجراییسوابق 

2مدیر مهندسی سیستم ماهواره مخابراتی ناهید-

70مدیر مهندسی سیستم پروژه پلتفرم مشترک ایران باس -

1مدیر زیرسیستم تامین توان الکتریکی پروژه ماهواره پارس -

1مکعبی نصیر مدیر زیرسیستم تامین توان الکتریکی پروژه ماهواره -

همکار تحقیقاتی آزمایشگاه تحقیقات فضایی-
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و هدفتعریف -1
می مياهواره هيا و در طی این دوره زمینه های علمی و فنی جهت تجزیه و تحلیل و طراحيی سیسيت. فنی که در سطح کارشناسی ارشد برنامه ریزی شده است-دوره مهندسی فضایی دوره ای است، علمی

ره با توجه و ماهواهدف از اجرای این دوره تربیت متخصصانی است که قابلیت تعریف، مدیریت اجراء و نظارت پروژه های فضایی و طراحی سیستمی ماهواره بر. ماهواره برها به دانشجویان داده می شود
.به نیاز ها و امکانات داخل کشور را داشته باشند

ضرورت و اهمیت-2

وس است و پروژه های بسیاری لی در این زمینه کامالً محسعابا توجه به توسعه روزافزون فعالیت های فضایی در سطح دنیا و پیامد آن در فعالیت های فضایی کشور، نیاز به نیروی انسانی متبحر در سطح
.در حال اجرا است و پیش بینی می شود تعداد این پروژه ها در آینده افزایش یابد که نیاز به افراد متخصص و پژوهشگر را مطرح می سازد

نقش وتوانایی-3

نمایندلیتفارغ التحصیالن این دوره می توانند در طراحی، تحلیل، مدیریت و نظارت بر سیستم های فضایی فعالیت نمایند و در امور پژوهشی قبول مسئو

تعداد واحد های درسی-4

واحد به شرح ذیل می باشد32واحد های درسی جمعاً  تعداد 

واحد6دروس عمومی                      

(از گرایش مهندسی هولفضا)واحد6دروس تخصصی                    

(از این گرایش یا گرایش های دیگر)واحد12دروس اختیاری                    

(موضوع در شروع سال دوم بایستی نهایی شده باشد)واحد6پایان نامه                             

(نیم سال دوم)واحد2سمینار                                
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آشنا سازی دانشجویان با مباحث و مفاهیم وطرح در گرایش مهندسی فضایی:هدف

طبق لیست: فهرست مطالب

طبق لیست:مراجع 

:نحوه تخصیص نمره نهایی

نمره5پایان ترم         امتحان 

نمره5کوئیزها                       

نمره10های کالسی        فعالیت 
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