
 

 
 

ویای بسیاری از کودکان بوده است. برای ورود به رشته هوانوردی و تحصیل در خلبانی که گرایش پر طرفدار آن می باشد از گذشته ر

ورود به رشته خلبانی و یا هر گرایش دیگر رشته هوانوردی می بایست در دبیرستان به تحصیل در رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی 

موزان در پرداخت که رشته ریاضی فیزیک به دلیل دارا بودن پایه مهندسی برای خلبانی بهتر است. البته امکان تحصیل دانش آ

مدارس هوانوردی و یا هنرستان های رشته هوانوردی نیز وجود دارد و این افراد هم میتوانند تحصیالت دانشگاهی خود را در یکی از 

می پردازیم و شرایط پذیرش آن را بیان  رشته هوانوردی از تجربی گرایش های هوانوردی ادامه دهند. ما در این مقاله به بررسی

را نیز برای مطالعه شما عزیزان شرح می دهیم. بنابراین توصیه میکنیم تا  تغییر رشته تجربی به خلبانی بر این می کنیم. عالوه

 .انتهای این مطلب را مطالعه نمایید

  

 شرایط پذیرش رشته هوانوردی از تجربی

 .شنددانش آموزان رشته علوم تجربی برای تحصیل در رشته هوانوردی باید شرایط زیر را داشته با

 اعتقاد داشتن به یکی از ادیان رسمی کشور 

 تابع کشور جمهوری اسالمی ایران یا اتباع مجاز بودن 

  سال سن ۲۲و حداکثر  ۱۸داشتن حداقل 

 داشتن مدرک دیپلم علوم تجربی با معدل باال 

 کسب رتبه باال در کنکور سراسری تجربی 

 خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم غیر پزشکی و یا معافیت تحصیلی داشتن کارت پایان 

 مصرف نکردن روان گردان و عدم اعتیاد به مواد مخدر 

 نداشتن سابقه کیفری یا سوء پیشینه 

  سانتی متر قد و وزن مناسب برای تحصیل در گرایش خلبانی رشته هوانوردی ۱۶۵و حداقل  ۱۰/۱۰داشتن بینایی 

  در دروس ریاضی و زبان کارنامه دبیرستان و قبولی در آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی و هوش و اطالعات داشتن نمره باال

 عمومی هوا و فضا

  تایید شدن صالحیت اخالقی دانشجو به وسیله اداره کل حراست سازمان هواپیمایی کشور از طریق مصاحبه عقدتی و

  حفاظتی برای گرایش خلبانی رشته هوانوردی

  اداره طب هوایی سازمان هواپیمایی کشور از نظر پزشکی و سالمت جسمی و روحیتایید 

  



 

 
 

  

 .کلیک کنید لیست دانشگاه های هوانوردی تهران و ایران برای مشاهده اطالعات بیشتر در مورد

  

 

  

 اطالعیه

 ۱۴و معدل کل دیپلم نباید کمتر از  ۱۱برای قبولی در دانشگاه هوانوردی با دیپلم تجربی معدل کتبی سوم دبیرستان باید حداقل 

 .باشد

  



 

 
 

  

 بررسی رتبه قبول شدگان در رشته هوانوردی از تجربی و ریاضی

ن و رشته تجربی یا ریاضی در سال گذشته رتبه افراد قبول شده در گرایش های رشته هوانوردی که از طریق تحصیل در دبیرستا

 .وارد دانشگاه های روزانه کشور شده اند به شرح زیر هستند

  

 یرشته قبول شهر در منطقه هیسهم هیرتبه در سهم یکشور رتبه

مرکزاموزش عالی |مهندسی هوانوردی ومراقبت پرواز اهواز ۲منطقه  ۳۴۰۰ ۹۷۷۵

 روزانه |هوانوردی وفرودگاهی کشور 

مرکزاموزش عالی |مهندسی هوانوردی ومراقبت پرواز رزن ۳منطقه  ۷۴۸ ۷۸۱۴

 روزانه |هوانوردی وفرودگاهی کشور 

مرکزاموزش عالی |پروازمهندسی هوانوردی ومراقبت  همدان ۲منطقه  ۳۸۶۳ ۱۰۹۸۸

 روزانه |هوانوردی وفرودگاهی کشور 

مرکزاموزش عالی |مهندسی هوانوردی ومراقبت پرواز دلیجان ۲منطقه  ۳۷۶۲ ۱۰۷۵۶

 روزانه |هوانوردی وفرودگاهی کشور 

مرکزاموزش عالی |مهندسی مخابرات هواپیمایی کرمان ۲منطقه  ۴۹۹۵ ۱۴۰۵۸

 روزانه |هوانوردی وفرودگاهی کشور 

مرکزاموزش عالی |مهندسی مخابرات هواپیمایی تبریز ۱منطقه  ۵۴۹۶ ۱۰۰۶۸

 روزانه |هوانوردی وفرودگاهی کشور 

مرکزاموزش عالی |مهندسی مخابرات هواپیمایی چالوس ۲منطقه  ۴۴۹۶ ۱۲۷۶۰

 روزانه |هوانوردی وفرودگاهی کشور 

مرکزاموزش عالی |هواپیمامهندسی تعمیرونگهداری  امیدیه ۳منطقه  ۲۲۹۳ ۱۶۴۸۳

 روزانه |هوانوردی وفرودگاهی کشور 

مرکزاموزش عالی |مهندسی تعمیرونگهداری هواپیما مالیر ۲منطقه  ۲۰۵۸ ۶۰۴۷

 روزانه |هوانوردی وفرودگاهی کشور 

مرکزاموزش عالی |مهندسی تعمیرونگهداری هواپیما گنبد ۳منطقه  ۸۶۳ ۸۷۰۰

 روزانه |هوانوردی وفرودگاهی کشور 

مرکزاموزش عالی |مهندسی الکترونیک هواپیمایی تهران ۳منطقه  ۲۱۱۲ ۱۵۶۷۹

 روزانه |هوانوردی وفرودگاهی کشور 



 

 
 

مرکزاموزش عالی |مهندسی الکترونیک هواپیمایی تهران ۱منطقه  ۳۸۶۸ ۶۸۴۳

 روزانه |هوانوردی وفرودگاهی کشور 

مرکزاموزش عالی |هواپیماییمهندسی الکترونیک  آباده ۲منطقه  ۲۳۶۶ ۶۸۸۷

 روزانه |هوانوردی وفرودگاهی کشور 

مرکزاموزش عالی |مهندسی الکترونیک هواپیمایی تهران ۱منطقه  ۵۳۶۸ ۹۸۰۹

 روزانه |هوانوردی وفرودگاهی کشور 

مرکزاموزش عالی |مهندسی الکترونیک هواپیمایی سبزوار ۲منطقه  ۳۴۶۹ ۹۹۴۹

 روزانه |هوانوردی وفرودگاهی کشور 

مرکزاموزش عالی |مهندسی الکترونیک هواپیمایی یزد ۳منطقه  ۱۸۲۳ ۱۴۰۹۲

 روزانه |هوانوردی وفرودگاهی کشور 

مرکزاموزش عالی |مهندسی الکترونیک هواپیمایی مشهد ۳منطقه  ۲۲۱۵ ۱۶۱۵۹

 روزانه |هوانوردی وفرودگاهی کشور 

مرکزاموزش عالی |هواپیماییمهندسی الکترونیک  کرمان ۲منطقه  ۴۵۰۲ ۱۲۷۷۱

 روزانه |هوانوردی وفرودگاهی کشور 

  

 

 اطالعیه

ممکن است در هر سال ظرفیت، تعداد و یا اسامی دانشگاه های مورد تدریس رشته هوانوردی تغییر کند و هدف از درج جداول فوق 

 .ارائه اطالعات کلی به عنوان نقشه راه برای داوطلبان قبولی در گرایش های گوناگون هوانوردی می باشد

  



 

 
 

 

  

  تغییر رشته تجربی به خلبانی

همانطور که میدانید افرادی که دبیرستان در رشته علوم تجربی تحصیل کرده اند و مدرک دیپلم خود را دریافت نموده اند، می توانند 

وردی را انتخاب کنند و در صورت داشتن شرایط در کنکور سراسری شرکت کرده و رشته خلبانی و یا هر کدام از گرایش های هوان

الزم برای پذیرش در گرایش خلبانی تحصیل نمایند. اما امکان تغییر رشته تجربی به خلبانی هم برای دانش آموزان ممتازی که 

بایست از رشته تحصیل کنند، فراهم می باشد. به این منظور دانش آموزان می  میخواهند دوران دبیرستان خود را در رشته خلبانی

علوم تجربی انصراف دهند و در مدارس هوانوردی و یا در هنرستان هایی که رشته هوانوردی در آنها تدریس می شود ثبت نام کنند 

 .و دانش پایه برای ورود به حرفه خلبانی را آموزش ببینند

  



 

 
 

 اطالعیه

ه باشند در هنگام ورود به سال یازدهم می بایست در کالس دانش آموزانی که سال دوم متوسطه ) دهم ( را در رشته دیگری گذراند

 .های مکالمه زبان، زبان تخصصی و فنی هواپیما، تحقیق و پژوهش کامپیوتر، ریاضی و فیزیک کاربردی شرکت نمایند

  

  

 معرفی مدارس دخترانه و پسرانه هوانوردی و خلبانی کشور

امکان تحصیل در مدارس هوانوردی و خلبانی برای دانش آموزان دختر و پسر وجود دارد و افرادی که میخواهند در این مدارس 

تحصیل کنند می بایست شهریه پرداخت نمایند. از جمله این مدارس در کشور می توان هنرستان دخترانه فراز، هنرستان هوانوردی 

بر، هنرستان هوانوردی آرتا، هنرستان هوانوردی شهید کشوری شیراز، هنرستان هوانوردی مجتمع صنعت، هنرستان هوانوردی مد

 .شهید خلبان محمد حسین رئوفی فرد و هنرستان دانش پرواز مشهد را نام برد

  

 اطالعیه

های جانبی نهمیلیون تومان شهریه دریافت می کنند و هزی ۱۵طبق مصوبه آموزش و پرورش مدارس هوانوردی به طور میانگین 

 .تحصیل در این مدارس به عهده خود دانش آموزان و اولیاء آنهاست

  

  

 بررسی واحدهای درسی در مدارس هوانوردی

واحد  ۴۷با تغییر رشته تجربی به خلبانی درس هایی که دانش آموزان باید مطالعه کنند نیز تغییر می کند. دروس مهارت های فنی 

احد نظری مطابق با فهرست عناوین هواپیمای کشوری مشخص شده است و دروس انتخابی، الزامی و ۲۴واحد عملی و  ۲۴است که 

 .واحد مطابق با لیست آموزش و پرورش می باشد ۵۳و عمومی مدارس هوانوردی 



 

 
 

  

 

  

 .دکلیک کنی شرایط قبولی در رشته خلبانی برای مشاهده اطالعات بیشتر در مورد

  

 لیست دروس تخصصی مدارس هوانوردی

 :دروس تخصصی که در مدارس هوانوردی مورد تدریس قرار می گیرند شامل موارد زیر هستند

 کارگاه عمومی 

 الکتریک هواپیما 

https://irantahsil.org/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d9%82%d8%a8%d9%88%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%ae%d9%84%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c/
https://irantahsil.org/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d9%82%d8%a8%d9%88%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%ae%d9%84%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c/


 

 
 

 ساختمان هواپیما 

 مقررات هوایی 

 کارگاه مدل سازی هواپیما 

 زبان فنی هوپیما 

 ایرو دینامیک 

 نقسه کشی صنعتی 

 مواد هواپیما 

 وری شعباتتئ 

  

 اطالعیه

با تحصیل در رشته هوانوردی از طریق هنرستان یا مدارس هوانوردی مجوزهای الزم برای پرواز به فارغ التحصیالن داده نخواهد شد 

اما این افراد با پروازهای سبک مثل گالیدر کایت و یا شبیه ساز های پرواز آشنا می شوند و می توانند در بخش های فنی مراکز 

 .ردندهوانوردی مشغول به کار گ

  

   بررسی شرایط پزشکی خلبانان

در سالمت کامل جسمی، روانی، شنوایی و بینایی ) درک صحیح رنگ ها ( باشند.  افراد متقاضی خلبانی می بایست از لحاظ عمومی

سنجی برای این افراد باید تحت آزمایش های پزشکی پاراکلینیک خون و ادرار قرار گیرند و نوار قلب، عکس از قفسه سینه و شنوایی

 .آنها انجام شود. همچنین از نظر قد و وزن در محدوده استانداردهای تعیین شده از طرف سازمان هواپیمایی کشوری باشند

 :به طور کلی متقاضیان خلبانی در صورتی مورد قبول قرار می گیرند که شرایط زیر را داشته باشند

نه، نوار قلب و نوار مغز هیچ گونه عالئمی از بیماری های مهم جسمی و روانی الف. معاینات کلینیکی و پاراکلینیکی، عکس قفسه سی

 .را نشان ندهند

 .ب. معاینات کامل شنوایی، بینایی و تشخیص رنگ در محدوده طبیعی باشد



 

 
 

 .های مسافرتی نداشته باشندج. هیچگونه سابقه تشنج، سرگیجه، سردرد شدید و مکرر یا بیماری 

 .و دندان و سینوس ها یافته غیر طبیعی ذکر نشده باشدد. در معاینات دهان 

 

 اطالعیه

 .برای خلبان شدن می بایست شرایط خلبانی از جمله شرایط پزشکی را داشت و در آزمون های هوش و زبان انگلیسی موفق شد

  

  

 



 

 
 

  

 احبار پیرامون رشته هوانوردی از تجربی

  ن شرکت در کنکور سراسریبررسی امکان خلبانی با دیپلم تجربی بدو

چنانچه دانش آموزی پس از دریافت مدرک دیپلم علوم تجربی از طریق کنکور سراسری  رشته هوانوردی از تجربی برای تحصیل در

در رشته هوانوردی و گرایش خلبانی قبول نشود اما عالقه داشته باشد به خلبانی بپردازد می تواند بدون کنکور در دانشگاه های علمی 

و کاربردی یا آموزشگاه های آزاد و مجوز دار به تحصیل این رشته مشغول شود و مدرک پرواز دریافت نماید. البته الزم به ذکر است 

تحصیل در این مراکز نیازمند هزینه باال می باشد. همچنین تحصیل در رشته خلبانی مراکز آزاد و خصوصی برای بانوان از این طریق 

 .فراهم است

  

 .کلیک کنید رشته خلبانی بدون کنکور شاهده اطالعات بیشتر در موردبرای م

  

 نتیجه گیری

بود که شرایط پذیرش آن را نیز مطرح کردیم و به عنوان  رشته هوانوردی از تجربی آن پرداختیم بررسی آنچه که در این مقاله به

و معدل کل دیپلم کمتر  ۱۱مثال گفتیم برای قبولی در دانشگاه هوانوردی با دیپلم تجربی معدل کتبی سوم دبیرستان باید حداقل 

رشته هوانوردی از علوم تجربی و ریاضی فیزیک را نیز بررسی کردیم و  نباشد. همچنین رتبه قبول شدگان سال گذشته در ۱۴از 

 .جداول مربوط به آنها را درج نمودیم تا به عنوان راهنمایی برای داوطلبان قبولی در گرایش های گوناگون هوانوردی باشد

ل دوم متوسطه و پایه دهم در رشته دیگری عالوه بر این تغییر رشته تجربی به خلبانی را بیان کردیم و گفتیم دانش آموزانی که سا 

مثل تجربی تحصیل کرده باشند اگر بخواهند در سال یازدهم به رشته خلبانی بروند باید در کالس های مکالمه زبان، زبان تخصصی 

تجربی انصراف و فنی هواپیما، تحقیق و پژوهش کامپیوتر و ریاضی فیزیک کاربردی شرکت کنند. این افراد می بایست از رشته علوم 

دهند و در مدارس هوانوردی یا هنرستان هایی که رشته هوانوردی در آنها تدریس میشود ثبت نام کنند تا دانش پایه ورود به حرفه 

 .خلبانی را آموزش ببیند البته داشتن شرایط پذیرش رشته خلبانی از شروط اصلی ورود به این رشته است

https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%ae%d9%84%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1/
https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%ae%d9%84%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1/


 

 
 

در مدارس هوانوردی و خلبانی کشور برای دختران و پسران امکان پذیر است اما در این مدارس  عالوه بر این بیان کردیم که تحصیل 

میلیون تومان است و هزینه های جانبی  ۱۵ میانگین طور به پرورش و آموزش مصوبه طبق شهریه میزان و شود پرداخت  باید شهریه

 .تتحصیل در این مدارس به عهده خود دانش آموزان و اولیای آنهاس

افزون بر این اسامی تعدادی از مدارس هوانوردی در کشور را بیان کردیم و واحدهای درسی و دورس تخصصی مدارس هوانوردی را 

 الزم های مجوز آن های مدارس یا هنرستان طریق از هوانوردی رشته در تحصیل با که است این مهم نکته البته  معرفی نمودیم.

توانند پس از فارغ التحصیلی از شوند و میشود و فقط این افراد با پروازهای سبک آشنا میداده نمی التحصیالن فارغ به پرواز برای

 .این مدارس در بخش های فنی مراکز هوانوردی مشغول به کار شوند

ر رشته هوانوردی و در آخر امکان خلبانی با دیپلم تجربی را بدون شرکت در کنکور سراسری شرح دادیم که افراد در صورتیکه در کنکو

قبول نشوند می توانند در دانشگاه های علمی و کاربردی یا دانشگاه های آزاد و مجوز دار به تحصیل خلبانی مشغول شده و مدرک 

 .پرواز دریافت نمایند که تحصیل در این مراکز برای بانوان هم فراهم است

در این مقاله سعی کردیم تمام اطالعات مورد نیاز برای رشته هوانوردی از تجربی و تغییر رشته به خلبانی را در اختیاز شما عزیزان  

 .قرار دهیم اما در صورت داشتن سوال مشاوران ما در ایران تحصیل می توانند شما را به بهترین نحو یاری برسانند
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