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نیروی هوایی،   رکزی برای پرورش خلبانانه است، مکه در منطقه مهر آباد جنوبی واقع شدعلوم و فنون شهید ستاری  دانشگاه 

  شده است تا  سی تاس 1367در سال   یسرلشکر منصور ستار  دانشگاه توسط این  رشناسان هوانوردی می باشد.مهندسان پرواز و کا

به اهداف   یاب ی دست   یبرا ییهوا رو ی ن  ،یانقالب اسالم یروزی . پس از پ کند ای و پرورش افسران جوان مه لی تحص ی برا را یفرصت 

امکان   یستار  دی شه ییداد. دانشگاه علوم و فنون هوا جام ان  یاری اقدامات بس ی دانشگاه ها و مراکز عال س ی تاس نهی نظام، در زم یاصل

را    رهی هوافضا و غ یمراقبت پرواز، مهندس ما،ی هواپ  ی ناوبر ،یهوانورد  ی و کارشناس یخلبان  لی مختلف، از قب  ی در رشته ها لی تحص

 کرده است.  نموده انی متقاض یبرا

دانشکده   وتر،ی برق، دانشکده کامپ  ی ا، دانشکده مهندسهوافض یدانشکده پرواز، دانشکده مهندس  دانشکده شامل 8  مرکز با داشتن نی ا

وجود    اده است.جامعه د   لی را تحو ی ادی ز خته ی فره انی دانشجو  ،یدفاع نی نو ی ها یپهباد و دانشکده فناور  یدانشکده خلبان  ت،ی ری مد

در حال   رود. ی به شمار م از نقاط قوت این دانشگاه  ،یستار  دی شه ییبرجسته در دانشگاه علوم و فنون هوا نبا سابقه و سرا دی اسات 

 دانشجو در حال تحصیل اند.  1600و  استاد 47حاضر در این دانشگاه 

 

 در دانشگاه علوم و فنون شهید ستاری قبولی  شرایط  

رایط ویژه ای می  تحصیل در این دانشگاه مستلزم دارا بودن شجه کنید که این دانشگاه اقدام کنید، توبرای تحصیل در می خواهید اگر 

م و تحصیل در این دانشگاه به طور کلی به دو  د. شرایط ثبت نامطالعه نمایی  ز ثبت نام حتما این مقاله را تا انتهابنابراین پیش اشد. با

 : ی و شرایط اختصاصی طبقه بندی می شود نوع شرایط عموم

 شرایط عمومی 

 ن مبین اسالم می باشد. دانشگاه شهید ستاری اعتقاد به دی ن و مهم ترین شرایط ثبت نام در از اولی 

 .باشند رانی ا یاسالم  ی جمهور تی تابع یدارا دی با

 .باشند بندی پا رانی ا یاسالم ی و نظام جمهور  یانقالب اسالم به

 .جامه عمل بپوشانند  شی اعتقاد داشته باشند و به گفته ها هی مطلقه فق تی به وال 

 .نداشته باشند  یاسالم یکشور، انقالب و نظام جمهور  تی امن  هی از اقدام عل ی ناش تی و محکوم  یفری مؤثر ک تی محکوم

سال و حداکثر    17حداقل  ی رشته ها دارا  گری سال و د 20  یحداکثر دارا  دی با یدر هنگام ورود به دانشگاه در رشته خلبان  داوطلبان

 .سال باشند 22

 .در پرونده خود نداشته باشند یفساد اخالق 

 .برخوردار باشند یپزشک ناتی در معا یو جسمان  یسالمت روان  از

 .باشد 8/10رشته ها   گر ی و در صورت انتخاب د 10/ 10آن ها   یینای ب  زانی م دی با یدر صورت انتخاب رشته خلبان  داوطلبان

 متر باشند.  یسانت  165حداقل  ی دارا دی در هنگام ورود به دانشگاه با داوطلبان

 

 ختصاصی شرایط ا 

  نی به ا رانی ا یاسالم  یبرابر ضوابط قانون ارتش جمهور یتعهد خدمت  دی با ی ستار  دی شه ییدر دانشگاه هوا  یپس از قبول انی دانشجو

 .ارگان بدهند



 .باشند یو علوم تجرب   یو فن   یاضی علوم ر ی در رشته ها 14معدل کل  ی دارا دی دانشگاه حداقل با نی ورود به ا ی برا داوطلبان

 داشته باشند.  یو بخش خصوص  یدولت  یهابه دستگاه ی استخدام ای  یگونه تعهد خدمت  چی ه دی نبا داوطلبان

 تارینشگاه شهید سرود به دانحوه و 

  رشی اقدام به پذ یآزمون داخل ی برگزار ق ی خود از طر ازی مورد ن   یروهای ن  نی تام یبرا  الیانهر سه طوب  رانی ا ی اسالم ی ارتش جمهور

یر گروه های  در زخود دیپلم   وی هوایی ارتش کافی است مدرکنیرخدمت در مند به   صورت که افراد عالقه   نی . بددکن  ی دانشجو م

 .داده و در زمان مقرر برای ثبت نام در سایت اعالم شده اقدام نمایند را ارئهعلوم تجربی، ریاضی و فنی  

و پس از مطالعه کامل   نمودهمراجعه  gozinesh.aja.ir یبه نشان  یاسالم ی ش جمهورارت  نشی گز تی به ساتدا اب در د بای  داوطلبان

  ی افسر ی استخدام یکارت اعتبار دی ، مدارک الزم را آماده کنند و با خر یستار  دی علوم و فنون شه ییدانشگاه هوا یدفترچه راهنما

زمونی  در نهایت هم آ  .نمایند افت ی ثبت نام و شماره پرونده خود را در ی ری و کد رهگ لی را تکم  ینترنت ی آزمون ا امارتش فرم ثبت ن 

هند. البته پیش  ین دانشگاه ادامه تحصیل دنمره قبولی می توانند در ابرگزار می شود که در صورت کسب دانشگاه این برای ورود به 

 صالحیتشان سنجیده شود. ت در مصاحبه نیز شرکت و  از آن الزم اس 

 

 یستار  دی شه  ییدانشگاه هوا  مصاحبه

رای  در این آزمون ب  اوطلبان پس از قبولی دمی شود.   آزمون ورودی برگزاردانشگاه یک  همانطور که گفته شده برای قبولی در این

می شود که در انتخاب افراد و   همچنین در طی این مصاحبه یکسری معاینات پزشکی نیز انجام  شوند.حضوری دعوت می مصاحبه  

 ی دارند.رش دانشجویان اهمیت باالی پذی 

شامل مراجعه به پزشک دندانپزشک، پزشک چشم   ی پزشک ناتی ، معاهو غیر  کسی شامل شنا، دو، بارف یتست ورزش نشی گز نی ا در

پزشک قلب و عروق، پوست و مو، اعصاب و   ،یارتوپد  ناتی معا ،ین ی گوش و حلق و ب  ،یو تست کوررنگ ی سنج یینای پزشک ، ب 

 .شود  یم جام خون ان  شی آزما و  یاورولوژ  ،یروان، غدد، داخل 

و وارد مرحله دوم  ی صادر می شود برای و سالمت  ش ی پشت سر بگذارد، کارت پا تی مراحل را با موفق نی که داوطلب ا یصورت  در

سواالت   گر ی و د  یاطالعات عموم ،یروانشناس ،یاسی س یدت ی حبه سواالت عقمصا  نی خواهد شد. در ا  یمصاحبه حضور  یعن ی  نشی گز

گذاشته   نیز باید پشت سر ش نهایی این مرحله برای پذیر. شود  یم  دهی پرس ی اسالم ی ورارتش جمه یهادانشگاه یهامتداول در مصاحبه 

 شود. 

 

 ری تاکانات دانشگاه شهید سام

ي نیروي هوایي ارتش جمهوري اسالمي ایران گشایش یافت . پیش از  تربیت افسران جوان و تحصیلكرده برا ه منظور ب این دانشگاه 

هوایي دوره آموزش خود را در دانشگاه افسري امام علي )ع( طي مي كردند و سپس با انتخاب   ی رو ی ساخت این دانشگاه، افسران ن 

به  ات متنوع و ان کمرکز از امین ا هاي پدافندي مي شدند. یتتخصص براي طي دوره مخصوص رسته اي راهي پایگاه ها و سا

 های آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:  کدهو از دانشردار است روزی برخو 

مراقبت   –و گروه مراقبت پرواز تقسیم میشود كه این سه رشته )خلباني  ( ناوبري –خلباني ): این دانشكده به دو گروه  واز دانشكده پر

با   ی لی و شروع ترم تحص BMT در هر سال پس از دوره  یورود  انی دانشجو تحت پوشش قرار می دهد.ناوبري ( را  –پرواز 

اعزام به گردان   ی در دانشکدة پرواز برا ی دروس تخصص نی دانشگاه و همچن  نی ا یهادانشکده  ری در سا ی درس ی گذراندن واحدها

 :باشد  یم ل ی . مراحل اعزام به گردان پرواز به شرح ذگردندی آماده م F Hl -33 یپرواز مقدمات 

 ه ی گذراندن اکثر دروس علوم پا -1

 .دوره نی در تمام دروس ا ی ( و گرفتن نمره قبولین ی )دوره زم FTD گذراندن دوره -2

 (امی ق  گاهی رت )پامستقر در کوشک نص یاعزام به گردان پرواز مقدمات  -3



  انی . دانشجوکندیم ماندهی باق  یگردان و بازگشت به دانشگاه اقدام به گذراندن واحدها  نی از ا یلی التحصپس از اتمام پرواز و فارغ  - 4

چتر پاراسل، اتاق ارتفاع   یهاگذراندن دوره  یطبق اعالم آموزش دانشکده پرواز، برا ستی بای در طول آموزش در دانشگاه م یخلبان 

 . ندی نما مو آموزش شنا اقدا

 .ی باشدم: این دانشكده مربوط به رشته هاي مدیریت دولتي و مدیریت بازرگاني دانشكده مدیریت

 . اجا را تربیت مي كندكده افسران رایانه ن : این دانشدانشكده كامپیوتر

،  شناخته می شددانشكده پدافند  در گذشته به نام  ن دانشکده که ای  موجود در  شته هایر : ژي فرماندهي و كنترل هوایي دانشكده تكنولو 

عملیات   ی،كنترل شكار  از :  ژي فرماندهي و كنترل هوایي است اما سه گرایش دارد كه به ترتیب اهمیت و ارشدیت عبارتندتكنولو

  نی به منظور تأم یخود   یشکار یماهای کنترل هواپ  ،یرشتة کنترل شکار  النی فارغ التحص  یاصل فه ی وظ  .اطالعات عملیات ، موشك

صدور دستور انهدام    ای  یپرنده ناشناس و وادار نمودن آنها به فرود اجبار  اءی اش ی ری و رهگ ییکشور، کشف، شناسا ییپوشش هوا

  یاانه ی و را یارتباط ،یرادار یهاستم ی در هوا با استفاده از س یری گسوخت  الت ی تجسس و نجات، فراهم نمودن تسه اتی عمل تی هداآنها، 

 .باشدیم

  یانجام کارها یکه برا  یان ی دانشجو .: در این دانشكده افسران تعمیر و نگهداري هواپیما و هوافضا تربیت مي شونددانشكده هوافضا

  یهاالزم را به ارگان یهانامه ی دانشکده مراجعه نموده و معرف  یپژوهش ره ی به دا توانندیمشتاق هستند م ی و پژوهش یقات ی مختلف تحق

 .ندی اخذ نما قات،ی انجام تحق یمختلف برا 

این  در  یکی الکترون  شی گرا  یجاداهدف از  .: این دانشكده رشته برق با دو گرایش قدرت و مخابرات را پوشش مي دهددانشكده برق 

  کی الکترون  یهاو دستگاه ها  ستمی س ل ی و تحل ه ی و تجز ینگهدار ،یبردار  شناخت، بهره  نهی افسران کارشناس در زم تی ترب  ،شگاهدان 

و   ه ی و تجز ی طراح  ،یشناخت، عملکرد، نگهدار  هن ی افسران کارشناس در زم ت ی مخابرات ترب  شی گرا یاز برقرار  هدف  .اشدب  یم

 .است یو مدارات مخابرات  هاستم ی س لی تحل

از ساختمان چهار طبقه در ضلع شمال   یمند برخوردار است و آن بهره  یخاص ی ژگی ها از ودانشکده ری سا  انی برق در م دانشکده

را   یو پژوهش  یمختلف علم  یهات ی را جهت انجام فعال یدانشکدة برق مکان مناسب  ی آموزش یفضا  یگستردگ باشد  یه مدانشگا یغرب 

 دانشکده واقع شده است.  نی فعال در ا  شگاهی آزما 12دانشگاه با   یشگاهی بخش آزما نی فراهم آورده است چنانکه متمرکزتر

، معادالت   دروس فیزیك ، ریاضي ، آزمایشگاه دانشكده دروس عمومي رشته هاي مهندسي نظیردانشكده علوم پایه : در این 

 .دیفرانسیل و ... تدریس میشود

، ریشه هاي انقالب   2و  1: در این دانشكده دروس عمومي مصوب گروه معارف نظیر اندیشه اسالمي  دانشكده معارف اسالمي 

 .یس میشوداسالمي،اخالق اسالمي و ... تدر

  ری بخش در واقع ز نی ا هاي خارجي : در این دانشكده دروس عمومي و اختصاصي زبان هر رشته تدریس مي گردد. دانشكده زبان

هر چه   تی و بمنظور تقو باشدیها متمام رشته  انی دانشجو یرا ی بوده که بصورت مجزا درآمده و پذ ه ی از دانشکده علوم پا یاشاخه 

را بعهده دارد و با   انی مرکز زبان آموزش دانشجو نی نهاجا ا اتی آنان جهت استفاده از منابع نشر ی و آماده ساز انی دانشجو شتری ب 

 .دی نما ی م سی موجود در نهاجا ارائه سرو یسی گلآموزش زبان ان  ستمی از س فادهاست 

 امکانات این دانشگاه می توان به موارد زیر اشاره کرد:  از

ن و خوراك به عهده ارتش جمهوري اسالمي ایران  کیك دانشگاه شبانه روزي است  و امكانات زندگي نظیر مس شهید ستاریدانشگاه 

  رنامه هاي جمعي ،ب سالن سینما جهت نمایش فیلم و برگزاري جشن ها و  است. اما در مورد سایر امكانات دانشگاهي مي توان به 

language lab ،مانند زمین  سایت اینترنت واقع در دانشكده رایانه ،استخر شنا ، زمین ها و سالن هاي ورزشي  برای آموزش زبان

 .با امكانات مطلوب و ... اشاره كرد بسکتبال

 

 زایای تحصیل در دانشگاه شهید ستاری م

 جمله این موارد می توان به موارد زیر اشاره کرد: گرفته است که از یای بسیاری در نظر زااین دانشگاه برای دانشجویان خود م



 .ی گرددپرداخت م برای دانشجویان دانشگاه شهید ستاری یلی تحص نهی به عنوان کمک هز یماهانه مبلغ

 .ندبرخوردار می شوگان ی درمان و آموزش را ه،ی از پوشاک، تغذ انی دانشجو

 .بپردازند ی بصورت شبانه روز ل ی به تحص دی مشترک در لشکرک، با یپس از گذراندن دوره رزم مقدمات  داوطلبان

  نطور ی شود و هم یداده م یپشت سر بگذارند به آنها درجه ستوان دوم  ت ی د را با موفقخو  یلی ترم تحصکه هفت   یدر صورت  انی دانشجو

 .اهداء می شود شانی لی در رشته تحص ی کارشناس مدرک به آنان ی لی پس از فارغ التحص

  ی و بیمه عمر برا یحکمت، بیمه خدمات درمان  ی شامل کارت اعتبار  ی)ع( از خدمات   یدانشگاه امام عل یهاالتحصیالن رشته  فارغ

 برخوردار خواهند شد.  یخود و عائله تحت تكفل و سایر خدمات رفاه


