
 آشنايي با رشته مهندسي برق 

ای از زيرمجموعه (Electrical engineering :انگلیسیبه )مهندسی برق 

، الکتريسیتهاست که به مطالعه و کاربردهای مرتبط با  مهندسی

توان مهندسی برق را پردازد. میمی الکترونیکو  الکترومغناطیس

 انتقالهای به دو قسمت عمده تقسیم کرد: بررسی و طراحی سیستم

های طراحی سیستمانرژی الکتريکی ؛ و يا بررسی و  تبديلو 

، هارايانهالکترونیکی برای پردازش و انتقال اطالعات، نظیر 

و نظاير آن. به  رادارها، مدارهای مجتمع، های مخابراتیسامانه

بیان ديگر، مهندسان برق از الکتريسیته يا برای انتقال انرژی 

 [۱].کنندو يا برای پردازش اطالعات استفاده می

به و افزايش نیاز  انرژی الکتريکیفراگیرتر شدن استفاده از 

تر اطالعات، مهندسی برق را به يکی انتقال و نیز پردازش سريع

های مهندسی و صنعت تبديل ترين و پرتقاضاترين زمینهاز مهم

 .کرده است

الکتريسیته يکی از موضوعات جذاب علمی از اوايل قرن هفدهم 

 ويلیام گیلبرتبوده است. يکی از اولین مهندسین برق احتماالً 

بوده است که اولین وسیلۀ اندازه گیری الکتريسیته يا 

نامید. (versorium)را طراحی کرد و آن را ورسوريوم الکتروسکوپ

همچنین او اولین کسی بود که به طور واضح مغناطیس و 

 .الکتريسیتۀ ساکن را تمیز داد

، مباحث مربوط به الکتريسیته و ۱۸۸۰تا پیش از حدود دهۀ 

شد. اين رشته از فیزيک تلقی میای کاربردهای آن، زيرمجموعه

اولین بار در نیمۀ دوم قرن نوزده میالدی ،بعد از تجاری سازی 

تلگراف ، تلفن و توزيع برق و استفاده های آن به عنوان يک 

ها برخی دانشگاه ۱۸۸۵شغِل شناخته شده مطرح شد. از حدود سال 

موسسۀ فناوری و يا  دانشگاه کرنلو موسسات فناوری مانند 

 .، رشتۀ کارشناسی مهندسی برق را ايجاد نمودندماساچوست

 ۱۸۸۲اولین دانشگاهی بود که در سال  دانشگاه فنی دارمشتات

پس از آن دانشگاه کرنل  دانشکدۀ مهندسی برق را ايجاد کرد و

 [۲].ها اين رشته را ارائه نمودندو ديگر دانشگاه

 های مقطع کارشناسی در ايرانگرايش
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گرايش زير است.  ۵ارای رشته مهندسی برق در مقطع کارشناسی د

ترم  ۵تا  ۳ گذراندن از پس دانشجو گرايش ٬ها در برخی دانشگاه

 .شودمشخص می

 مهندسی قدرت

 مهندسی الکترونیک

 مهندسی مخابرات

 مهندسی کنترل

 (هاخی دانشگاهـ در بر بیوالکتريک) مهندسی پزشکی

گرايش  صنعتی امیرکبیرو  تهران ٬صنعتی شريفدر دانشگاه های 

 ایزيرمجموعه ٬گانه بندی پنجهای ديجیتال )که در تقسیمسیستم

گرايش فوق اضافه  ۵شود( به گرايش الکترونیک محسوب می از

 گرايش ٬بر گرايش قدرتعالوه ٬دانشگاه صنعت آب و برقاست در شده

است که ترکیبی از گرايش قدرت ايجادشده انتقال و توزيعهای شبکه

و مديريت توزيع و مصرف و مباحث مربوط به شبکه سراسری برق 

 .باشدمی

 مباحث اصلی

طور کلی، مباحث اصلی مهندسی برق )عمدتًا در دورۀ کارشناسی به

 :( موارد زير هستند

 تحلیل فوريهو  جبر خطی، معادالت ديفرانسیل

 (زمانپیوسته و گسسته) پردازش سیگنال

 های الکترونیکی آنالوگمدارها و سیستم

 هاريزپردازندههای الکترونیکی ديجیتال، و سیستم مدارها

 هاآنتنو  امواج الکترومغناطیسی، الکترومغناطیس

 (ترانسفورمرهاو  ژنراتورهاهای الکتريکی )موتورها، ماشین
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 های انتقال انرژی الکتريکیسیستم

 و انتقال اطالعات )آنالوگ و ديجیتال( های مخابراتیسیستم

 های کنترل و رباتیکسیستم

ونیک ، سیگنال ها و سیستم ها ، الکتر ۲و۱مدار های الکتريکی 

،مدار های منطقی ، الکترومغناطیس ، معادالت ديفرانسیل ،  ۲و۱

 ۲و۱رياضیات مهندسی ، آمار و احتماالت ، ماشین های الکتريکی 

برخی از دروسی است که دانشجويان  ۱، بررسی سیستم های قدرت 

تمام گرايش های مهندسی برق در مقطع کارشناسی موظف به گذراندن 

 .آن هستند

 گرايش قدرت

 

 .کنندهای انتقال و توزيع برق را طراحی میمهندسین قدرت سیستم

و ساخت  توزيع انرژی الکتريکیو  انتقال٬ تولید٬با  مهندسی قدرت

ژنراتورهای  ٬ ترانسفورمرهاهای مربوط به آن نظیر برخی دستگاه

تجهیزات الکترونیکی مورد و  موتورهای الکتريکی ٬ الکتريکی

 .سروکار دارد نیاز

اين گرايش، به عنوان قديمی ترين گرايش در رشته مهندسی برق، 

 .شودخود به چندين زيرگرايش تقسیم می

های مختلف انتقال برق اعم از ، روشتوزيعو  انتقالدر مبحث 

و همچنین  یمهندسی فشار قوهای هوايی و زيرزمینی، اصول کابل

کنند.برای مثال ه را مطالعه میو توزيع بهین مديريت شبکه توزيع

 از زيادی حد تا ٬رسانی های برقشبکه سازیبهینه با توانمی٬
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9_%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9_%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9_%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9_%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9_%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9_%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9_%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1_%D9%82%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA_%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87_%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9&action=edit&redlink=1
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Power_plant.jpg?uselang=fa


کار موضوع اين گرايش از اين که نمود جلوگیری شبکه در تلفات

 .مهندسی قدرت است

ای مبحث حفاظت نیز به بررسی انواع وسايل و تجهیزات حفاظتی

توزيع، انتقال و مصرف پردازد که در مراحل مختلف تولید، می

ها را در برابر حوادث انرژی، و تاسیسات الکتريکی و نیز انسان

 .کنندمختلف محافظت می

و  ترانسفورمرها، ژنراتورهاشامل  های الکتريکیشینماگرايش 

های مهم صنعتی شود که اين شاخه از زمینهمی موتورهای الکتريکی

 .يش قدرت استو پژوهشی گرا

بردای از تجهیزات به طراحی و بهره الکترونیک قدرتگرايش 

ن تجهیزات بايد پردازد.ايهای قدرت میالکترونیکی ويژه سیستم

های الکتريکی ماشین .های باال سازگار باشندبا ولتاژ و جريان

اصول ، رله و حفاظت، اظت سیستمحف، ۲های قدرت بررسی سیستم، ۳

طراحی و توسعه ، تولید و نیروگاه، مهندسی عايق و فشار قوی

 .باشندترين دروس اين گرايش میاز اصلی مديريت توزيعو  شبکه

 گرايش الکترونیک

 

 های پیچیده الکترونیکیمدار

الکترونیک علمی است که به بررسی حرکت الکترون در خالء در 

مواد رسانا و يا نیمه رسانا و اثرات و کاربردهای آن 

پردازد. با توجه به اين تعريف، مهندس الکترونیک در زمینه می

کند. ساخت قطعات الکترونیک و کاربرد آن در مدارها، فعالیت می

نه به علت عدم توانايی رقابت در بازار با برند البته متأسفا

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D9%86%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D9%86%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9_%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9_%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C_%DB%B3&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C_%DB%B3&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C_%DB%B3&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA_%DB%B2&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA_%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%84%D9%87_%D9%88_%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%84%D9%87_%D9%88_%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84_%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D9%82_%D9%88_%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1_%D9%82%D9%88%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84_%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D9%82_%D9%88_%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1_%D9%82%D9%88%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84_%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D9%82_%D9%88_%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1_%D9%82%D9%88%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D9%88_%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D9%88_%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA_%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA_%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA_%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA_%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA_%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9&action=edit&redlink=1
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Silego_clock_generator.JPG?uselang=fa


های مشهور موجود، در ايران درسطح وسیع، تولید قطعات 

 .گیردالکترونیکی صورت نمی

توان به عبارت ديگر، زمینه فعالیت مهندسی الکترونیک را می

طراحی »و « ساخت قطعات و کاربرد مداری قطعه»به دو شاخه اصلی 

 .یم کردتقس« مدارهای الکتريکی

، میکروپروسسور، معماری کامپیوتر، ۳تکنیک پالس، الکترونیک 

مدارهای مخابراتی، فیزيک مدرن و فیزيک الکترونیک از جمله 

 .شونددروس اصلی گرايش الکترونیک محسوب می

 گرايش مخابرات

 

 يک رادار مخابراتی

ای به نقطه هدف از مخابرات ارسال و انتقال اطالعات از نقطه

های تواند صوت، تصوير يا دادهاست که اين اطالعات میديگر 

 .کامپیوتری باشد

مخابرات، گرايشی از مهندسی برق است که در حوزه ارسال و 

کند. های موجی و مخابراتی فعالیت میدريافت اطالعات از روش

 و امن٬مهندسی مخابرات با ممکن ساختن ايجاد ارتباط پرسرعت 

های مختلف ، زندگی انسان ر در مکانکارب چند يا دو بین آسان

توان را متحول ساخته است.از آثار گسترش مهندسی مخابرات می

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Radar_antenna.jpg?uselang=fa


 يا و ارتباطی هایماهواره و اينترنت ٬به راديو و تلويزيون

 .فضايی( اشاره کرد مخابرات)تحقیقاتی

های ی مخابرات میدان و سیستممهندسی مخابرات از دو قسمت عمده

شود. البته با توجه به گستردگی گرايش میمخابراتی تشکیل 

سیستم امروزه در برخی از دانشگاه ها مانند دانشگاه صنعتی 

شريف ، دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتی اصفهان گرايش های رمز 

و شبکه از گرايش سیستم در مقطع کارشناسی ارشد جدا شده 

ست است.دروس اصلی گرايش مخابرات در مقطع کارشناسی عبارت ا

امواج ، مايکروويو و آنتن ، فیلتر وسنتز مدار  و میدان:  از

) مرتبط يا مخابرات میدان ( مخابرات ديجیتال و اصول پردازش 

سیگنال های گسسته در زمان ) مرتبط با گرايش سیستم های 

 .( مخابراتی

 گرايش مخابرات میدان

امواج  دريافت و انتشار٬در مبحث میدان، مهندسان با ارسال 

تواند فضای که می) کانال مخابراتیاز طريق يک  الکترومغناطیسی

سیم و يا يک فیبر نوری در مخابرات فیبر آزاد در مخابرات بی

تواند يک آنتن ماهواره نوری باشد( و فرستنده و گیرنده )که می

ای و يا يک مدار الکترونیکی در مخابرات مخابرات ماهوارهدر 

 گفت توانمی ٬سروکار دارند. به عبارت ديگر  (فیبر نوری باشد

ی فیزيکی چگونگی انتقال جنبه با عمده طوربه میدان مهندسین

رو ی ديگر روبهنقطه به اینقطه از ٬امواج حاوی اطالعات 

با  زيادی رابطه ٬ترتیب مهندسی مخابرات میدان هستند.بدين

 ..دارد (الکترومغناطیسفیزيک کاربردی )در قسمت 

برخی از دروس گرايش مخابرات میدان در مقطع کارشناسی ارشد 

عبارت است از الکترومغناطیس پیشرفته ، رياضیات مهندسی 

پیشرفته ، اجزاء نیمه هادی مايکروويو ، طراحی مدارات فعال 

مايکروويو ، فیبر نوری ، تئوری پراکندگی امواج و روش های 

 . عددی در الکترومغناطیس

 های مخابراتیسیستم گرايش

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%B7%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%B7%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%B7%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84_%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84_%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%B7%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%B7%DB%8C%D8%B3


حوزه فعالیت در گرايش سیستم بسیار گسترده است و شامل مباحث 

متنوعی همجون پردازش سیگنال ، مخابرات بی سیم ، شبکه های 

مخابراتی و موبايل ، شبکه های کامپیوتری ، تئوری اطالعات ، 

مخابرات نوری و امنیت است. به طور کلی محققان گرايش سیستم 

اوم سازی سیستم در برابر نويز، انتقال موثر ، سعی در مق

سیگنال و در نهايت آشکارسازی يک سیگنال مخابراتی دارند. اما 

در اين فرايند معموال محقیقن گرايش سیستم به ساختار فیزيکی 

سیستم توجه چندانی ندارند و يک سیستم مخابراتی را همچون يک 

بر بهبود جعبه سیاه در نظر می گیرند و تمرکز اصلی را 

پارامتريک سیگنال از ديدگاه رياضیاتی می گدارند. اين گرايش 

نزديکی بسیار زيادی با مباحث رياضیات کاربردی به خصوص 

 .دارد فرآيندهای تصادفیو  رياضی آنالیز

دروس گرايش سیستم های مخابراتی در مقطع کارشناسی ارشد بسیار 

 ، تصادفی فرايند:  عبارتند از برخی از اين دروس .متنوع است

اطالعات ، تئوری کدينگ ، تئوری  تئوری ، پیشرفته مخابرات

تخمین و آشکارسازی ، تئوری صف ، اصول سیستم های رادار ، 

مخابرات ماهواره ای ، پردازش گفتار ، پردازش تصوير و ويدئو 

فرکانس ، مخابرات نوری ، فیبر نوری ، انتقال  -، پردازش زمان 

 .داده و شبکه های کامپیوتری ، شبکه مخابرات داده

 ابرات رمزگرايش مخ

با توجه به گسترش حوزه فعالیت محققین گرايش مخابرات سیستم 

و به منظور تمرکز بر مباحث امنیت گرايش رمز برای اولین بار 

در پژوهشکده ی الکترونیک دانشگاه شريف  ۱۳٧۸در ايران در سال 

وابسته به دانشکده ی برق اين دانشگاه،پذيرش دانشجو در مقطع 

غاز کرد.از اين رو اين گرايش نزديکی کارشناسی ارشد را آ

بسیاری با گرايش مخابرات سیستم دارد. در حال حاضر عالوه بر 

دانشگاه صنعتی شريف ، دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتی اصفهان 

و دانشگاه صنعتی مالک اشتر نیز اين گرايش را در مقطع 

ات کارشناسی ارشد مخابرات اضافه کرده اند. البته گرايش مخابر

رمز در ايران دارای مقطع دکترا نیست و دانشجويان عالقه مند 

فعالیت های پژوهشی خود را در اين مقطع در زمینه های مرتبط 

تحت عنوان گرايش مخابرات سیستم انجام خواهند داد. عمده 

فعالیت محققین مخابرات رمز در حوزه ارسال و دريافت امن 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81%DB%8C


امنیت در پردازش سیگنال  اطالعات می باشد که به طور کلی شامل

، امنیت در شبکه های کامپیوتری ، امنیت در الگوريتم های 

رمزنگاری و امنیت در انتقال اطالعات می باشد. مباحثی که در 

حوزه رمزشناسی و الگوريتم ها قرار می گیرند ، عمدتا نیازمند 

دانش قوی رياضیاتی در نظريه اعداد و جبر مجرد می باشد و 

وس رياضیات رمزنگاری و اصول رمز نگاری به منظور معموال در

آشنايی دانشجويان با مفاهیم مرتبط در نظريه اعداد و جبر 

نظريه  :مجرد تدريس می شوند. برخی از اين مفاهیم عبارت اند از

هم نهشتی ها ، مسئله تجزيه اعداد ، مسئله لگاريتم گسسته ، 

ن، میدان های معادالت هم نهشتی ، نظريه گروه حلقه و میدا

مباحثی که مرتبط با امنیت اطالعات  .برداری و خم های بیضوی

هستند به دلیل استفاده از تئوری اطالعات ، عمدتا نیازمند 

 .ديدگاهی قوی در حوزه ی آمار و فرايند های تصادفی است

دروس اصلی اين گرايش در دانشگاه صنعتی شريف شامل رياضیات 

، رمزنگاری پیشرفته ، تئوری رمزنگاری ، اصول رمزنگاری 

اطالعات و کدينگ ، مخابرات پیشرفته و فرايند های تصادفی است. 

ضمنًا دانشجويان می توانند دروسی مانند نهان سازی اطالعات ، 

تئوری اطالعات شبکه ، امنیت در شبکه های کامپیوتری و... را 

 .به عنوان دروس اختیاری اخذ کنند

 گرايش کنترل



 

 هاهدايت موشک .کندشونده به هدف اصابت میهدايت بمب سنگرشکنيک 

 .يک مسئله مرتبط با مهندسی کنترل است

توانیم اگر بخواهیم يک تعريف کلی از کنترل ارائه دهیم، می

بگويیم که هدف اين علم، کنترل متغیرهای اساسی سیستم )که 

تواند تنها بخشی از اين متغیرها باشد( بر متغیرهای خروجی می

تواند سرعت باشد. اين مالکها میالکهای مطلوب میمبنای برخی م

باشد. به  ...ی چرخش بازوی ربات ويک موشک، دمای يک اتاق، زاويه

توان کنترل زمان اوج گیری يک هواپیمای عنوان يک مثال ساده می

 هواپیما، هایپره زاويه ٬جنگنده را در نظر گرفت.در اين مثال

ای تاثیرگذار بايستی با تزريقی و ساير متغیره سوخت میزان

کننده به دقت طراحی شود های رياضی محاسبه و سیستم کنترلروش

العمل سیستم را کاهش داد و آن را در برابر تا بتوان زمان عکس

 .اثرات نويز محیط ) مانند وزش باد يا ...( مقاوم کرد

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%85%D8%A8_%D8%B3%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%B4%DA%A9%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%85%D8%A8_%D8%B3%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%B4%DA%A9%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Image-GBU-24_Missile_testmontage-gi_BLU-109_bomb.jpg?uselang=fa


کند. ای را ايفا میکنترل، در پیشرفت علوم ديگر نقش ارزنده

توان گفت مهندسی کنترل حلقه اتصال میان مهندسی لی میبه طور ک

باشد. امروزه مهندسی کنترل به صورت های ديگر میبرق و رشته

 .استبخش اصلی و مهمی از فرايندهای صنعتی و تولیدی درآمده

های پويا، توان به عملکرد بهینه سیستمبه کمک اين علم می

ی تولیدی، گسترش میزان هاتر شدن فراوردهبهبود کیفیت و ارزان

کننده تولید، ماشینی کردن بسیاری از عملیات تکراری و خسته

کننده عبارت است دستی و نظاير آن دست يافت. هدف سیستم کنترل

شونده( به ی موشک هدايتی حملهها)مانند زاويهاز کنترل خروجی

 رادارها)مانند سیگنال دريافتی از روش معین به کمک ورودی

تواند شامل اجزای موشک( از طريق اجزای سیستم کنترل که می

 .الکتريکی، مکانیکی و شیمیايی به تناسب نوع سیستم کنترل باشد

يکی از مفاهیم پرکاربرد در اين رشته مفهوم پسخورد )فیدبک( 

پسخورد در واقع اندازه گیری متغیرهای خروجی و  .باشدمی

استفاده از اين متغیرهای اندازه گیری شده برای اصالح متغیر 

 يک ٬سیستم سرمايشی يک در ٬باشد.برای مثال ورودی سیستم می

گیری اندازه را اتاق دمای ٬است دماسنج يک واقع در که ٬سنسور

لع شده و از کاهش يا افزايش کند تا سیستم بتواند از دما مطمی

بیش از اندازه دما جلوگیری کند. با استفاده از سیستمهای 

توان بسیاری از فرايندهای صنعتی را به صورت دارای پسخورد می

خودکار کنترل کرد. اتوماسیون صنعتی بخشی از رشته کنترل 

است صنعت مدرنی دار توانستهباشد که بر پايه سیستمهای فیدبکمی

 .پايه گذاری کندرا 

های متنوعی مانند گفتنی است که گرايش کنترل دارای زير بخش

،کنترل مقاوم،کنترل تطبیقی،کنترل کنترل غیرخطی، کنترل خطی

 .استديجیتال،کنترل فازی و غیره

 کنترل ديجیتالتوان به از دروس اصلی اين گرايش مهندسی برق می

اصول ، ابزار دقیق، کنترل صنعتی، کنترل مدرن، کنترل غیرخطیو 

سیستم ، مبانی تحقیق در عملیات، ترمودينامیک، میکروکامپیوتر

 .اشاره کرد سیستمهای کنترل خطیو  های کنترل پیشرفته

 وضعیت تحصیل در مقاطع باالتر از کارشناسی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84_%D8%AE%D8%B7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84_%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%B7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84_%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%B7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84_%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84_%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84_%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%B7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84_%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%B7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84_%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84_%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84_%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84_%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84_%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82_%D8%AF%D8%B1_%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82_%D8%AF%D8%B1_%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84_%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84_%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84_%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84_%D8%AE%D8%B7%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84_%D8%AE%D8%B7%DB%8C&action=edit&redlink=1


فارغ التحصیل در مقطع کارشناسی برق که مدرک خود را در يکی 

گیرد، ار گرايش الکترونیک، مخابرات، قدرت و کنترل میاز چه

ای که برق تواند در يکی از اين گرايشها )اختیاری( يا رشتهمی

ای برای آن تعريف شده، ادامه تحصیل نمايد. اين زير مجموعه

الکترونیک)سه گرايش طراحی  -رشته به صورت: مهندسی برق

نانو الکترونیک(، آنالوگ، مدارهای ديجیتال، ادوات میکرو و 

های: میدان و مايکروويو مخابرات )شامل گرايش -قدرت، برق -برق

کنترل، مهندسی پزشکی )گرايش  -نوری، سیستم،رمز، شبکه( برق

بیوالکتريک(،مهندسی مکاترونیک )شامل گرايش های:انسان جنبی 

ای )دو گرايش مهندسی رآکتور ماشین،کنترل،رباتیک( مهندسی هسته

رتو پزشکی، مهندسی کامپیوتر )معماری کامپیوتر، و مهندسی پ

هوش مصنوعی و رباتیک( است. برای تحصیل در مقطع دکترای تخصصی، 

تر گرايشهای ياد شده های تخصصیتوان، در هر يک از زيرشاخهمی

میزان مورد نیاز واحدها را اخذ کرد و رساله دکتری را در 

ها، زير شاخههمان موضوع خاص ارائه داد. مسلم است اين 

گرايشهای تخصصی تر اين چهار گرايش است. رشته برق به دلیل 

کاربردی بودن آن در بسیاری از علوم مهندسی ديگر، برای فارغ 

التحصیالن امکان تحصیل در بسیاری گرايشها و دانشها را فراهم 

 .کندمی

 

 

مهندسي برق داراي چهار گرايش است كه در زير بطور اجمالي به 

 .آنها مي پردازيم بررسي 

  :الكترونیك -( مهندسي برق۱ 

گرايش الكترونیك به دو زير بخش عمده تقسیم مي شود. بخش اول 

میكروالكترونیك است كه شامل علم مواد، فیزيك الكترونیك، 

طراحي و ساخت قطعات از ساده ترين آنها تا پیچیده ترين آنها 

ود و هدف آن است و بخش دوم نیز مدار و سیستم نامیده مي ش

طراحي و ساخت سیستم ها و تجهیزات الكترونیكي با استفاده از 

 .قطعات ساخته شده توسط متخصصان میكروالكترونیك است.

  :مخابرات -( مهندسي برق۲ 



مخابرات، گرايشي از مهندسي برق است كه در حوزه ارسال و 

دريافت اطالعات فعالیت مي كند. مهندسي مخابرات با ارائه 

نظريه ها و مباني الزم جهت ايجاد ارتباط بین دو يا چند كاربر، 

انجام عملي فرايندها را به طور بهینه ممكن مي سازد. پس هدف 

در چهار زمینه اصلي اين  از مهندسي مخابرات، پرورش متخصصان

گرايش است شامل فرستنده، مرحله میاني، گیرنده و گسترش شبكه 

 كه گستره هر كدام عبارتند از 

  ... فرستنده: شامل آنتن، نحوه ارسال و

  ... مرحله میاني: شامل خط انتقال و محاسبات مربوط و

  ... شامل آنتن، نحوه دريافت، تشخیص و :گیرنده

مشتمل بر تعمیم خط ارتباطي ساده، ادوات سويچینگ گسترش شبكه: 

  ... ، ارتباط بین مجموعه كاربرها و

  

  :كنترل -( مهندسي برق۳

كنترل، در پیشرفت علم نقش ارزنده اي را ايفا مي كند و عالوه 

بر نقش كلیدي در فضاپیماها و هدايت موشكها و هواپیما، به 

تي و تولیدي نیز صورت بخش اصلي و مهمي از فرايندهاي صنع

درآمده است. به كمك اين علم مي توان به عملكرد بهینه 

سیستمهاي پويا، بهبود كیفیت و ارزانتر شدن فرآورده ها، 

گسترش میزان تولید، ماشیني كردن بسیاري از عملیات تكراري و 

خسته كننده دستي و نظاير آن دست يافت. هدف سیستم كنترل 

به روش معین به كمك وروديها از  عبارت است از كنترل خروجیها

طريق اجزاي سیستم كنترل كه مي تواند شامل اجزاي الكتريكي، 

اگر " .مكانیك و شیمیايي به تناسب نوع سیستم كنترل باشد

بخواهیم يك تعريف كلي از كنترل ارائه دهیم، مي توانیم بگويیم 

كه هدف اين علم، كنترل خروجي هاي يك سیستم بر مبناي ورودي 

اي آن و با توجه به شرايط ويژه و نكات مورد نظر طراحي آن ه

  ".سیستم مي باشد



"علم كنترل فقط در مهندسي برق مورد استفاده قرار نمي گیرد. 

بلكه در شاخه هاي ديگري از علوم مهندسي و حتي علوم انساني 

به عنوان نمونه كنترل فرآيند تصفیه نفت در يك  .كاربرد دارد

رل عملكرد يك نیروگاه برق، سیستم كنترل ناوبري پااليشگاه، كنت

يك كشتي و يا كنترل تحوالت و تغییرات جمعیتي نمونه هاي متنوعي 

 .از كاربرد علم كنترل مي باشد

گفتني است كه گرايش كنترل داراي زير بخش هاي متنوعي مانند 

كنترل خطي، غیرخطي، مقاوم، تطبیقي، ديجیتالي، فازي و غیره 

رشته هاي مهندسي مكانیك، مهندسي شیمي، مهندسي در " ".است

هوافضا، مهندسي سازه و مهندسي هاي ديگر نیز ما شاهد علم 

كنترل هستیم اما نوع سیستم كنترلي در هر رشته مهندسي متفاوت 

است. براي مثال در مهندسي مكانیك نوع كنترل، مكانیكي و در 

ا در كل هدف مهندسي شیمي براساس فرآيندهاي شیمیايي است. ام

مهندسي كنترل، طراحي سیستمي است كه بتواند عملكرد يك دستگاه 

"خودكار كردن يا اتوماتیك كردن خط  .را در حد مطلوب حفظ كند

تولید، يكي ديگر از فعالیت هاي مهندسي كنترل است. يعني 

مهندس كنترل مي تواند به گونه اي خط تولید را هماهنگ و 

د شده طبق برنامه تعیین شده و با كنترل كند كه محصول تولی

 بهترين كیفیت به دست آيد

 قدرت  -( مهندسی برق4

هدف اصلي مهندسین اين گرايش، تولید برق در نیروگاهها، "

انتقال برق از طريق خطوط انتقال و توزيع آن در شبكه هاي 

شهري و در نهايت توزيع آن براي مصارف خانگي و كارخانجات 

مهندس قدرت بايد به روشهاي مختلف تولید است. بنابراين يك 

گرايش " ".برق، خطوط انتقال نیرو و سیستم هاي توزيع آشنا باشد

قدرت به آموزش و پژوهش در زمینه طراحي و ساخت سیستم هاي 

مورد استفاده در تولید، توزيع، مصرف و حفاظت از برق مي 

ید با به عبارت ديگر دانشجويان اين رشته در شاخه تول .پردازد

انواع نیروگاههاي آبي، گازي، سیكل تركیبي و ... آشنا مي 

شوند. و در بخش انتقال و توزيع، روشهاي مختلف انتقال برق 

اعم از كابلهاي هوايي و زيرزمیني را مطالعه مي كنند و در 

شاخه حفاظت نیز انواع وسايل و تجهیزات حفاظتي كه در مراحل 



صرف انرژي، انسانها و مختلف تولید، توزيع، انتقال و م

تاسیسات را در برابر حوادث مختلف محافظت مي كنند، مورد 

بررسي قرار مي دهند كه از آن میان مي توان به انواع رله ها، 

يكي  .فیوزها، كلیدها و در نهايت سیستم هاي كنترل اشاره كرد

ديگر از شاخه هاي قدرت نیز ماشین هاي الكتريكي است كه شامل 

ترانسفورماتورها و موتورهاي الكتريكي مي شود كه  ژنراتورها،

  ".اين شاخه از زمینه هاي مهم صنعتي و پژوهشي گرايش قدرت است

 آينده شغلي، بازار كار، درآمد:

امروزه با توسعه صنايع كوچك و بزرگ در كشور، فرصت هاي شغلي  

زيادي براي مهندسین برق فراهم شده است و اگر مي بینیم كه 

وجود بعضي از فارغ التحصیالن اين رشته بیكار هستند، با اين 

به دلیل اين است كه اين افراد يا فقط در تهران دنبال كار 

مي گردند و يا در دوران تحصیل به جاي يادگیري عمیق دروس و 

در نتیجه كسب توانايي هاي الزم، تنها واحدهاي درسي خود را 

كارآفرين باشد يعني همچنین يك مهندس خوب بايد،  .گذرانده اند

به دنبال استخدام در موسسه يا وزارتخانه اي نباشد بلكه به 

ياري آگاهي هاي خود، نیازهاي فني و صنعتي كشور را يافته و 

با طراحي سیستم ها و مدارهاي خاصي اين نیازها را برطرف 

سازد. كاري كه بعضي از فارغ التحصیالن ما انجام داده و 

يكي از اساتید مهندسي برق  " ".بوده اندخوشبختانه موفق نیز 

دانشگاه علم و صنعت ايران نیز در مورد فرصت هاي شغلي فارغ 

طبق نظر كارشناسان و متخصصان " :التحصیالن اين رشته مي گويد

انرژي در كشور، با توجه به نیاز فزاينده به انرژي در جهان 

النه بايد كنوني و همچنین نرخ رشد انرژي الكتريكي در كشور، سا

مگاوات به ظرفیت تولید كشور افزوده شود كه اين  ۱5۰۰حدود 

نیاز به احداث نیروگاههاي جديد و همچنین فارغ التحصیالن 

  .متخصص برق و قدرت دارد

فرصت هاي شغلي يك مهندس كنترل نیز بسیار گسترده است چون در 

ن، هر جا كه يك مجموعه عظیمي از صنعت مهندسي مثل كارخانه سیما

خودروسازي، ذوب آهن و ... وجود داشته باشد، حضور يك مهندسي 

  .كنترل ضروري است



و باالخره يك مهندس مخابرات يا الكترونیك مي تواند جذب 

وزارتخانه هاي پست و تلگراف و تلفن، صنايع، دفاع و سازمانهاي 

  ".مختلف خصوصي و دولتي شود

  

 توانايي هاي مورد نیاز و قابل توصیه: 

توانايي علمي مهندسي برق نیز مانند مابقي رشته هاي مهندسي 

بر مفاهیم فیزيكي و اصول رياضیات استوار است و هر چه 

دانشجويان بهتر اين مفاهیم را درك كنند، مي توانند مهندس 

بهتري باشند. در اين میان گرايش الكترونیك وابستگي شديدي 

نیمه هادي ها دارد. به فیزيك بخصوص فیزيك الكترونیك و فیزيك 

در گرايش مخابرات نیز درس فیزيك اهمیت بسیاري دارد زيرا 

دروس اصلي اين رشته بخصوص در شاخه میدان شامل الكترومغناطیس 

داشتن ضريب هوشي باال و تسلط كافي بر رياضیات،  ".و امواج مي شود

  .فیزيك و زبان خارجي از ضرورتهاي ورود به اين رشته است

  

 يها:عالقمند

دانشجوي برق بايد ذهني خالق و تحلیل گر داشته باشد. همچنین  

به كار با وسايل برقي عالقه داشته باشد چون گاهي اوقات با 

دانشجوياني روبرو مي شويم كه در رياضي و فیزيك قوي هستند 

اما در كارهاي عملي ضعیف اند. چنین دانشجوياني براي رشته 

هتر است رشته هاي ذهني و انتزاعي هاي مهندسي مناسب نیستند و ب

وضعیت ادامه تحصیل در  .مثل رياضي يا فیزيك را انتخاب كنند

  (... مقاطع باالتر: )كارشناسي ارشد و

فارغ التحصیل در مقطع كارشناسي برق كه مدرك خود را در يكي 

از چهار گرايش الكترونیك، مخابرات، قدرت و كنترل مي گیرد، 

اين گرايشها )اختیاري( يا رشته اي كه مي تواند در يكي از 

برق زير مجموعه اي براي آن تعريف شده، ادامه تحصیل نمايد. 

 -قدرت، برق -الكترونیك، برق -مهندسي برق :اين رشته به صورت

مخابرات )شامل گرايش هاي: میدان، سیستم، موج، رمز، 



كنترل، مهندسي پزشكي )گرايش بیوالكتريك(،  -مايكرونوري( برق

هندسي هسته اي )دو گرايش مهندسي راكتور و مهندسي پرتو م

پزشكي، مهندسي كامپیوتر )معماري كامپیوتر، هوش مصنوعي و 

رباتیك( است. براي تحصیل در مقطع دكتراي تخصصي، مي توان، 

تر گرايشهاي ياد شده میزان در هر يك از زيرشاخه هاي تخصصي

ري را در همان مورد نیاز واحدها را اخذ كرد و رساله دكت

موضوع خاص ارائه داد. مسلم است اين زير شاخه ها، گرايشهاي 

تخصصي تر اين چهار گرايش است. امكان ادامه تحصیل در كلیه 

گرايشهاي ياد شده در مقطعهاي كارشناسي ارشد و تا حد زيادي 

رشته برق به  .در دوره دكتري، در داخل كشور وجود خواهد داشت

آن در بسیاري از علوم مهندسي ديگر، براي دلیل كاربردي بودن 

فارغ التحصیالن امكان تحصیل در بسیاري گرايشها و دانشها را 

  .فراهم مي كند

  

 درس های تخصصی مهندسی برق الکترونیک

از درسهاي پايه و اصلي موثر در مهندسي الكترونیك مي توان  

 ، مدارهاي۱و  ۲به درسهاي مدارهاي الكتريكي، الكترونیك 

منطقي و مخابرات اشاره كرد. بعضي از درسهاي تخصصي اين گرايش 

: مبحث اول اين درس مربوط به پاسخ ۳الكترونیك  :عبارتند از

فركانسي است كه به طور اجمال عوامل مربوط به كاهش بهره در 

در واقع باالتر و پايین تر از پهناي )فركانسهاي باال و پايین 

ت آوردن فركانسهاي قطع باال و باند میاني( و روشهاي به دس

پايین را در تقويت كننده هاي ترانزيستوري مورد بررسي قرار 

مي دهد. در مبحث دوم پايداري تقويت كننده هاي فیدبك مورد 

  .توجه قرار مي گیرد

تكنیك پالس: در درسهاي مدار و الكترونیك، دانشجويان با 

رخطي به آنها سیگنالهاي سینوسي و پاسخ مدارهاي خطي و يا غی

آشنا مي شوند، امروزه و با توجه به رشد روزافزون فن آوري 

ديجیتال، كمتر مدار الكترونیكي يافت مي شود كه در آن فقط 

سیگنالهاي سینوسي به كار رفته باشد. پالس در حالت كلي به 

سیگنالهايي گفته مي شود كه تغییرات جهش داشته باشند. از 



در درس تكنیك پالس هم مورد بررسي مهمترين اين سیگنالها كه 

  .قرار مي گیرد، سیگنالهاي پله، مربعي، مورب و نمايي هستند

میكروپروسسور: پس از پیدايش الكترونیك ديجیتال و جنبه هاي 

جذاب و ساده طراحیهاي ديجیتال و كاربردهاي فراوان اين 

 ، ادوات الكترونیك ديجیتال، SSI , MSI نوآوري، با تكنولوژيهاي

مانند قطعات منطقي به بازار ارائه شد. شركت تگزاس اولین 

طراحي و عرضه نمود  ۲SIبیتي را با فن آوري  4میكروپروسسور 

كه بعنوان بخش اصلي ماشین حساب مورد استفاده قرار گرفت و 

  .اين گام اول در پیدايش و ظهور میكروپروسسورها بود

بیتي ها و نحوه  ۸معماري كامپیوتر: در اين درس معماري داخل 

اجراي دستورالعملها در اين پردازنده ها، بررسي حافظه ها و 

روش دستیابي میكروپروسسورها به اطالعات حافظه، معرفي زبان 

بیتي و ايجاد توانايي جهت نوشتن  ۸اسمبلي پردازنده هاي 

برنامه اي براي عملكردي خاص به كمك میكروپروسسورها و معرفي 

استفاده توسط ريزپردازنده ها، مورد مطالعه قطعات جانبي مورد 

  .قرار مي گیرد

مدارهاي مخابراتي: درس مدار مخابراتي به بررسي ساختار و يا 

طراحي مدارهايي مي پردازد كه در فركانسهاي باال كار كرده و 

يا به نوعي در ارسال پیام در گیرنده و فرستنده نقش دارند. 

ارتي، ترقه اي و ... آشنا در اين درس ابتدا با نويزهاي حر

شده و راههايي براي محدود كردن نويز پیشنهاد مي شود، سپس 

مدارهاي تشديد و تبديل امپدانس كه به منظور انتقال حداكثر 

  .توان به كار مي روند مورد بحث قرار مي گیرد

فیزيك مدرن: در فصل اول اين درس با پرداختن به نسبیت خاص 

مالً اشتباه از آب درآمده و با پرداختن دانسته هاي علمي ما كا

به اصولي نظیر اتساع زمان، پديده دوپلر، انقباض طول، نسبیت 

جرم، جرم و انرژي و ...، همه دانسته هاي ما را )حداقل در 

  .حیطه دانستن( نابود مي كند

فصلهاي ديگر درس به موضوعاتي نظیر خواص ذره اي امواج، پديده 

انتومي نور، پرتوايكس، پراش ذره، فتوالكتريك، نظريه كو

  .ساختار اتمي، مكانیك كوانتومي و ... مي پردازد



فیزيك الكترونیك: شامل مطالعه خواص سیلیكون، بلورشناسي، 

روشهاي ساخت قطعات و مدارهاي نیمه هادي، تحلیل و طراحي اين 

مدارها، به دست آوردن مشخصات قطعات و يكي از مهمترين زمینه 

و تحقیقاتي در رشته الكترونیك است. پیش نیاز اين هاي كاري 

قسمت تسلط بر درس درياضي مهندسي و معادالت ديفرانسیل و مختصري 

 در فیزيك كوانتوم و فیزيك مدرن مي باشد.

  

 قدرت  -درسهاي تخصصي مهندسي برق

از درسهاي پايه و اصلي موثر در مهندسي قدرت مي توان به دروس 

، الكترونیك، ماشین و بررسي اشاره كرد. مدار، الكترومغناطیس

ماشینهاي  :بعضي از درسهاي تخصصي اين گرايش عبارتند از

: اين درس از جمله درسهايي است كه ديدي صنعتي به ۳الكتريكي 

دانشجو مي دهد. مبحث اين درس را مي توان به دو فصل مهم 

ترانفسورمرهاي سه فاز و ماشینهاي سنكرون تقسیم بندي نمود. 

ترانسفورهاي سه فاز و ماشینهاي سنكرون: وسايلي الكتريكي 

هستند كه بیشتر جنبه صنعتي دارند و كاربردهاي بسیار زياد 

ترانسهاي سه فاز در انتقال و توزيع انرژي الكتريكي، تبديل 

ولتاژ در ابتداي همه كارخانه ها و كارگاههاي بزرگ صنعتي و 

رس در مورد انواع ... بر هیچ كس پوشیده نیست. در اين د

آرايشهاي اين تراسنها، كلیه گروههاي موجود و كاربرد هر نوع، 

بحث جامعي مي شود. ماشینهاي مخصوص)ويژه(: به تعبیري مي توان 

اين درس را نقطه عطف درسهاي تخصصي اين گرايش دانست. زيرا 

اين درس به بررسي در مورد ماشینهاي ويژه مي پردازد كه اين 

الكترونیك  .سايل خانگي كاربرد فراوان دارندماشینها در و

الكترونیك قدرت در عمل بین الكترونیك و قدرت، آشتي  :قدرت

برقرار كرده است. به طور مثال مي توان با فرمان يك 

میلي آمپر است يك كارخانه  ۲۰۰ولت و  5ريزپردازنده كه حدود 

 را راه اندازي كنیم. در زمینه الكترونیك قدرت المانهايي

كاربردهاي فوق العاده زيادي  ... نظیر تريستور، ترانزيستور و

  .دارند. از مزاياي اين قطعات تحمل توانهاي باال مي باشد

: اين درس بیشتر در مورد انتقال انرژي ۲بررسي سیستمهاي قدرت 

و مشكالت موجود در اين راه صحبت مي كند. از جمله مطالب ارائه 



پخش بار اقتصادي در شبكه هاي  شده در اين درس مي توان به

قدرت، اتصال كوتاههاي متقارن و نامتقارن روي شبكه قدرت و 

  .پايداري سیستمهاي قدرت اشاره نمود

تولید و نیروگاه: اين درس يكي از درسهاي بسیار جذاب اين 

گرايش است، زيرا برخالف ديگر درسها، زياد به مسائل نظري، نمي 

دارد. آشنايي با انواع نیروگاهها  پردازد و جنبه بسیار عملي

)آبي، اتمي، بادي، بخار، ...( و همچنین بحث كلي در مورد اين 

  .نیروگاهها و روشهاي كاري آنها از مباحث اين درس است

رله و حفاظت: يك شبكه قدرت را بايد در مقابل خطرات احتمالي 

محافظت كرد. از وسائلي كه در اين مورد  ()اتصال كوتاهها

فاده مي شود مي توان به رله ها اشاره كرد كه بسته به نوع است

رله به محض ايجاد يك حالت خطا و يا خرابي در شبكه وارد عمل 

  .شده، قسمتي از شبكه را جدا كرد

عايق و فشار قوي: با توجه به تفاوتهاي ولتاژهاي فشار قوي 

با ولتاژهاي فشار ضعیف، به طور حتم تولید، اندازه گیري و 

ره برداري از اين ولتاژها تفاوتهاي عمده اي با ولتاژهاي به

فشار ضعیف دارد و براي عايق بندي شبكه فشار قوي بايد از 

عايقهاي مخصوصي استفاده كرد. فصل نخست اين درس به بررسي اين 

مقوله مي پردازد. در بخش دوم اين درس انواع تخلیله الكتريكي، 

ت مختلف شكست بر عايق مورد مراحل مختلف آن در عايقها و اثرا

  .بررسي قرار مي گیرد

ترمودينامیك: شايد اولین سوالي كه در مرحله اول به ذهن برسد 

كاربرد اصلي مطالب اين  .ارتباط اين درس با درسهاي برق باشد

درس مبحث تولید نیروگاه است. زيرا هنگام آشنايي با انواع 

..( بايد اطالعاتي نیروگاهها )نیروگاه بخار، گازي، اتمي و .

در مورد سیكل كاري آنها داشته باشیم، پس داشتن اطالعاتي در 

  .مورد ترمودينامیك ضروري است

ابزار دقیق: اصطالح ابزار دقیق به ابزاري اطالق مي شود كه 

سیگنالها را ثبت و نشان داده و يا باعث انتقال سیگنالي بین 

عرفي سیستمهاي اجزاي مختلف سیستم مي شوند. اين درس به م



كنترل و ابزار دقیق و همچنین معرفي اجزاي اين سیستمها مي 

 .پردازد

  الکترونیک –درسهای تخصصی مهندسی برق 

از درسهای پايه و اصلی موثر در مهندسی الکترونیک می توان 

به درسهای مدارهای الکتريکی، الکترونیک ? و ?، مدارهای 

درسهای تخصصی اين گرايش  منطقی و مخابرات اشاره کرد. بعضی از

  :عبارتند از

مبحث اول اين درس مربوط به پاسخ فرکانسی است که  :?الکترونیک 

به طور اجمال عوامل مربوط به کاهش بهره در فرکانسهای باال و 

پايین )در واقع باالتر و پايین تر از پهنای باند میانی( و 

را در تقويت  روشهای به دست آوردن فرکانسهای قطع باال و پايین

کننده های ترانزيستوری مورد بررسی قرار می دهد. در مبحث دوم 

  .پايداری تقويت کننده های فیدبک مورد توجه قرار می گیرد

تکنیک پالس: در درسهای مدار و الکترونیک، دانشجويان با 

سیگنالهای سینوسی و پاسخ مدارهای خطی و يا غیرخطی به آنها 

و با توجه به رشد روزافزون فن آوری آشنا می شوند، امروزه 

ديجیتال، کمتر مدار الکترونیکی يافت می شود که در آن فقط 

سیگنالهای سینوسی به کار رفته باشد. پالس در حالت کلی به 

سیگنالهايی گفته می شود که تغییرات جهش داشته باشند. از 

مهمترين اين سیگنالها که در درس تکنیک پالس هم مورد بررسی 

  .ار می گیرد، سیگنالهای پله، مربعی، مورب و نمايی هستندقر

پس از پیدايش الکترونیک ديجیتال و جنبه های  :میکروپروسسور

جذاب و ساده طراحیهای ديجیتال و کاربردهای فراوان اين 

، ادوات الکترونیک ديجیتال،  SSI , MSI نوآوری، با تکنولوژيهای

شد. شرکت تگزاس اولین مانند قطعات منطقی به بازار ارايه 

طراحی و عرضه نمود که  SI? میکروپروسسور ? بیتی را با فن آوری

بعنوان بخش اصلی ماشین حساب مورد استفاده قرار گرفت و اين 

  .گام اول در پیدايش و ظهور میکروپروسسورها بود

معماری کامپیوتر: در اين درس معماری داخل ? بیتی ها و نحوه 

ا در اين پردازنده ها، بررسی حافظه ها و اجرای دستورالعمله



روش دستیابی میکروپروسسورها به اطالعات حافظه، معرفی زبان 

اسمبلی پردازنده های ? بیتی و ايجاد توانايی جهت نوشتن 

برنامه ای برای عملکردی خاص به کمک میکروپروسسورها و معرفی 

مطالعه قطعات جانبی مورد استفاده توسط ريزپردازنده ها، مورد 

  .قرار می گیرد

مدارهای مخابراتی: درس مدار مخابراتی به بررسی ساختار و يا 

طراحی مدارهايی می پردازد که در فرکانسهای باال کار کرده و 

يا به نوعی در ارسال پیام در گیرنده و فرستنده نقش دارند. 

آشنا شده  …در اين درس ابتدا با نويزهای حرارتی، ترقه ای و 

يی برای محدود کردن نويز پیشنهاد می شود، سپس مدارهای و راهها

تشديد و تبديل امپدانس که به منظور انتقال حداکثر توان به 

  .کار می روند مورد بحث قرار می گیرد

فیزيک مدرن: در فصل اول اين درس با پرداختن به نسبیت خاص 

ن دانسته های علمی ما کامالً اشتباه از آب درآمده و با پرداخت

به اصولی نظیر اتساع زمان، پديده دوپلر، انقباض طول، نسبیت 

)حداقل در  را ما های دانسته همه ،…جرم، جرم و انرژی و 

  .حیطه دانستن( نابود می کند

فصلهای ديگر درس به موضوعاتی نظیر خواص ذره ای امواج، پديده 

فتوالکتريک، نظريه کوانتومی نور، پرتوايکس، پراش ذره، 

  .پردازد می …اتمی، مکانیک کوانتومی و  ساختار

فیزيک الکترونیک: شامل مطالعه خواص سیلیکون، بلورشناسی، 

روشهای ساخت قطعات و مدارهای نیمه هادی، تحلیل و طراحی اين 

مدارها، به دست آوردن مشخصات قطعات و يکی از مهمترين زمینه 

از اين های کاری و تحقیقاتی در رشته الکترونیک است. پیش نی

قسمت تسلط بر درس درياضی مهندسی و معادالت ديفرانسیل و مختصری 

  .در فیزيک کوانتوم و فیزيک مدرن می باشد

 مخابرات  -درسهای تخصصی مهندسی برق

از درسهای پايه و اصلی موثر در مهندسی مخابرات می توان به 

درسهای رياضی مهندسی تجزيه و تحلیل سیستمها، مدارهای 



، الکترونیک و الکترومغناطیس اشاره کرد. بعضی از الکتريکی

  :درسهای تخصصی عبارتند از

شامل تجزيه و تحلیل و طراحی شبکه های مخابراتی  :?مخابرات 

ديجیتالی است. مطالب درسی با مروری بر تجزيه و تحلیل 

سیگنالها و سپس فرآيندهای تصادفی شروع شده و به دنبال آن 

تم )مجموعه( مخابراتی ديجیتال در حالت به بررسی اجزای يک سیس

کلی می پردازد و چگونگی بهینه سازی سیستم برای انتقال پیام 

  .با حداقل خطای ممکن را بررسی می کند

میدان و امواج: درس میدان و امواج به بررسی رفتار امواج 

الکترومغناطیس در محیطهای مختلف طبیعت می پردازد. محیطها 

و نیمه هادی و عايق تقسیم بندی شده و  به قسمت های هادی

عوامل رفتاری امواج در اين محیطها از قبیل اتالف نیرو انعکاسی 

  .کلی يا شکست بررسی می شود

  .الکترونیک ?: در گرايش الکترونیک توضیح داده شد

  .مدارهای مخابراتی: در گرايش الکترونیک توضیح داده شد

به بحث در مورد نحوه انتشار  آنتن ها و انتشار امواج: اين درس

امواج الکترومغناطیسی می پردازد. مباحث مطرح شده در اين درس 

به صورت نظری و عملی است، به عبارتی از نحوه تشعشع يک منبع 

الکترومغناطیسی ساده شروع کرده و با توسعه آن به مطالعه 

  .ساده ترين آنتن عملی می پردازد

پس از تعريف محدود مايکروويو  اين درس در ابتدا :مايکروويو

از نظر فرکانس ? و تقسیم بندی امواج مايکروويو به بررسی 

انتقال امواج با فرکانس باال با حداقل تلفات در محیطهای 

مختلف می پردازد. سپس عناصر غیرفعال مايکروويو شامل نضعیف 

کننده ها، تغییر فازدهنده ها و کوپلرهای جهت دار معرفی می 

  .شود

صول میکروکامپیوتر: اين درس را به جرات می توان از جذابترين ا

و پرکاربردترين درسهای برق دانست زير در دنیای امروز که 

تمامی وسايل مکانیکی آنالوگ جای خود را به وسايل ديجیتالی 



می دهند، داشتن اطالعات کافی در مورد نحوه کارپروسسورها از 

اشد. با ترکیب مطالب اين اولین نیازهای يک مهندس برق می ب

درس با هر کدام از درسهای ديگر می توان طرحهای بسیار جالب 

  .و پرکاربردی را طرح ريزی کرد

 قدرت  -درسهای تخصصی مهندسی برق

از درسهای پايه و اصلی موثر در مهندسی قدرت می توان به دروس 

مدار، الکترومغناطیس، الکترونیک، ماشین و بررسی اشاره کرد. 

  :بعضی از درسهای تخصصی اين گرايش عبارتند از

ماشینهای الکتريکی ?: اين درس از جمله درسهايی است که ديدی 

مبحث اين درس را می توان به دو فصل  .صنعتی به دانشجو می دهد

مهم ترانفسورمرهای سه فاز و ماشینهای سنکرون تقسیم بندی 

  .نمود

سنکرون، وسايلی الکتريکی ترانسفورهای سه فاز و ماشینهای 

هستند که بیشتر جنبه صنعتی دارند و کاربردهای بسیار زياد 

ترانسهای سه فاز در انتقال و توزيع انرژی الکتريکی، تبديل 

 ولتاژ در ابتدای همه کارخانه ها و کارگاههای بزرگ صنعتی و

بر هیچ کس پوشیده نیست. در اين درس در مورد انواع آرايشهای  …

اسنها، کلیه گروههای موجود و کاربرد هر نوع، بحث اين تر

  .جامعی می شود

ماشینهای مخصوص)ويژه(: به تعبیری می توان اين درس را نقطه 

عطف درسهای تخصصی اين گرايش دانست. زيرا اين درس به بررسی 

در مورد ماشینهای ويژه می پردازد که اين ماشینها در وسايل 

  .خانگی کاربرد فراوان دارند

الکترونیک قدرت: الکترونیک قدرت در عمل بین الکترونیک و 

به طور مثال می توان با فرمان  .قدرت، آشتی برقرار کرده است

يک ريزپردازنده که حدود ? ولت و ??? میلی آمپر است يک 

کارخانه را راه اندازی کنیم. در زمینه الکترونیک قدرت 

 فوق کاربردهای …المانهايی نظیر تريستور، ترانزيستور و 

از مزايای اين قطعات تحمل توانهای باال  .دارند زيادی العاده

  .می باشد



بررسی سیستمهای قدرت ?: اين درس بیشتر در مورد انتقال انرژی 

و مشکالت موجود در اين راه صحبت می کند. از جمله مطالب ارايه 

شده در اين درس می توان به پخش بار اقتصادی در شبکه های 

ت، اتصال کوتاههای متقارن و نامتقارن روی شبکه قدرت و قدر

  .پايداری سیستمهای قدرت اشاره نمود

تولید و نیروگاه: اين درس يکی از درسهای بسیار جذاب اين 

گرايش است، زيرا برخالف ديگر درسها، زياد به مسايل نظری، نمی 

 آشنايی با انواع نیروگاهها .پردازد و جنبه بسیار عملی دارد

و همچنین بحث کلی در مورد اين ( …)آبی، اتمی، بادی، بخار، 

  .نیروگاهها و روشهای کاری آنها از مباحث اين درس است

رله و حفاظت: يک شبکه قدرت را بايد در مقابل خطرات احتمالی 

)اتصال کوتاهها( محافظت کرد. از وسايلی که در اين مورد 

ه کرد که بسته به نوع استفاده می شود می توان به رله ها اشار

رله به محض ايجاد يک حالت خطا و يا خرابی در شبکه وارد عمل 

  .شده، قسمتی از شبکه را جدا کرد

عايق و فشار قوی: با توجه به تفاوتهای ولتاژهای فشار قوی 

با ولتاژهای فشار ضعیف، به طور حتم تولید، اندازه گیری و 

عمده ای با ولتاژهای بهره برداری از اين ولتاژها تفاوتهای 

فشار ضعیف دارد و برای عايق بندی شبکه فشار قوی بايد از 

عايقهای مخصوصی استفاده کرد. فصل نخست اين درس به بررسی اين 

  .مقوله می پردازد

در بخش دوم اين درس انواع تخلیله الکتريکی، مراحل مختلف آن 

رار می در عايقها و اثرات مختلف شکست بر عايق مورد بررسی ق

  .گیرد

شايد اولین سوالی که در مرحله اول به ذهن برسد  :ترمودينامیک

ارتباط اين درس با درسهای برق باشد. کاربرد اصلی مطالب اين 

درس مبحث تولید نیروگاه است. زيرا هنگام آشنايی با انواع 

در  اطالعاتی بايد( …نیروگاهها )نیروگاه بخار، گازی، اتمی و 

آنها داشته باشیم، پس داشتن اطالعاتی در مورد  مورد سیکل کاری

  .ترمودينامیک ضروری است



  .اصول میکروکامپیوتر: درگرايش مخابرات توضیح داده شد

 کنترل -درسهای تخصصی مهندسی برق

از درسهای پايه و اصلی موثر در مهندسی کنترل می توان به 

ل سیستم درسهای مدار، الکترونیک، رياضی مهندسی، تجزيه و تحلی

و کنترل خطی اشاره کرد. بعضی از درسهای تخصصی اين گرايش 

  :عبارتند از

کنترل ديجیتال و غیرخطی: کنترل ديجیتال از سال ???? در 

پیشرفتهای مربوط به قابلیت تولید و کیفیت محصوالت و صرفه 

جويی در هزينه ها، نقش مهمی داشته است. به خصوص با 

یکروپروسسور صورت گرفته، اين رشته پیشرفتهايی که در زمینه م

توانسته است در بعضی موارد از کنترل آنالوگ پیشی گرفته، دقت 

  .کار را باال ببرد

کنترل مدرن: اين درس برخالف ساير درسها )مانند کنترل صنعتی 

نظری دارد و ديدی تقريبا رياضی به يک  جنبه حدی تا( …و 

اهیم کنترل پذيری و مهندس کنترل می دهد. آشنايی کلی با مف

مشاهده پذيری سیستمهای کنترل و مطالعه فیدبکهای حالت از 

  .مباحث اين درس است

کنترل صنعتی: اين درس از درسهای تخصصی و مهم گرايش کنترل 

می باشد که به بررسی نحوه به کارگیری روابط رياضی و 

فرمولهايی که در هر نوع پروسه ای وجود دارد می پردازد و 

شامل آشنايی با سیستمهای کنترل غلظت، سطح، ارتفاع و يا يبی 

یمیايی )مانند ورودی، خروجی مخازن حاوی مايعات صنعتی و ش

 سیستمهای مطالعه ،(…مخازن موجود در صنايع، پااليشگاهها و 

اتاق، آشنايی با انواع  يا و محفظه يک رطوبت و دما کنترل

کنترل کننده های صنعتی، مطالعه انواع سیستمهای نورد موجود 

 سیستمهای ديگر و( …در کارخانه ها)مانند نورد فوالد، کاغذ و

  .صنعت است در موجود

ابزار دقیق: اصطالح ابزار دقیق به ابزاری اطالق می شود که 

سیگنالها را ثبت و نشان داده و يا باعث انتقال سیگنالی بین 

اجزای مختلف سیستم می شوند. اين درس به معرفی سیستمهای 



کنترل و ابزار دقیق و همچنین معرفی اجزای اين سیستمها می 

  .پردازد

  .ايش مخابرات توضیح داده شداصول میکروکامپیوتر: در گر

  .ترمودينامیک: در گرايش قدرت توضیح داده شد

مبانی تحقیق در عملیات: اين درس به طور کلی برای تمام 

دانشجويان مهندسی مفید است. چون مهندسی ارتباط مستقیم با 

هزينه و سود اقتصادی دارد. آگاهی به برنامه ريزی خطی که بحث 

ی هر مهندسی جنبه های مثبت زيادی دارد. اصلی اين درس است برا

با اين درس می توان هزينه ها را به حداقل و سود و صرفه 

اقتصادی را با کمترين امکانات به حداکثر رساند. بنابراين 

آگاهی به اين درس برای تمام کسانی که می خواهند يک طرح 

  .صنعتی انجام دهند مزايای زيادی دارد

  :يک به اين رشتهرشته های مشابه و نزد

در برخی از دانشگاهها رشته مهندسی پزشکی را يکی از گرايش 

  .های مهندسی برق به شمار می آورند

برق، کاردانی فنی  کاربردی –رشته هايی از قبیل مهندسی علمی 

  … و قدرت –برق، دبیر فنی برق 

پیوند عمیقی بین اين رشته و دانش کامپیوتر وجود دارد که 

  .نکار استغیرقابل ا

  اجتماعی علوم و شناسی جامعه –علوم سیاسی  -زمین شناسی

با توجه به حجم بازار الکترونیک و بازار صنعت نیمه رسانا 

در دنیا و نیز کشور ما که رشد ?% و ??% دارد، لذا آينده 

روشنی برای اين رشته پیش بینی می کنند چه از لحاظ بازار کار 

  .نظر تحققات علمیبر صنعت های شغلی و چه از 

 



مانع رشد صنعت الكترونیك و میكروالكترونیك در دنیا نه 

سرمايه است و نه فن آوري و نه بازار. البته همه اينها 

محدوديت ايجاد مي كند ولي فعاًل محدوديت اصلي كه اجازه نمي 

 .دهد كار از حدي جلوتر برود عبارت است از نیروي كار كیفي

مقام فني يكي از بزرگترين مجموعه هاي  آنچه خوانديد نظر قائم

میكروالكترونیك بلژيك است و بیانگر آن است كه امروزه براي 

موفقیت در مهندسي برق گرايش الكترونیك بايد از سطح علمي و 

دكتر فتوت احمدي استاد مهندسي  .مهارت فني خوبي برخوردار بود

ويد: برق دانشگاه صنعتي شريف نیز در تايید همین سخن مي گ

احتیاج به سرمايه گذاري عمده اي  "IC" براي مثال در طراحي

  ..نیست، بلكه هوشمندي طراح و دانش فني خوب، بسیار اهمیت دارد

  ي الکترونیکرشته

 ي الکترونیکي رشتهتاريخچه

گذاري اي در ايران پايههاي فني و حرفههنرستان ۱۳۰۱در سال 

در هنرستان فني تهران ي برق نیز شد. در همان سال، رشته

تیر(  السلطنه قديمي )سي)شهیدبهشتي( در خیابان قوام

اندازي شد. از آن تاريخ تا کنون متناسب با تغییرات سیستم راه

هاي روز چندين بار تغییرات کلي و جزئي آموزشي کشور و فناوري

هاي مرتبط با ي الکترونیک يکي از زيرمجموعهداشته است. رشته

هاي صنعتي و غیر ي رشتهق است که امروزه در کلیهي بررشته

 صنعتي نفوذ کرده است.

شده اي است که بر اساس چارچوب تعريفي الکترونیک رشتهرشته

اي هاي فني و حرفههاي کارداني پیوسته در آموزشکدهبراي آموزش

و مراکز مرتبط با دانشگاه جامع علمي کاربردي و دانشگاه آزاد 

ش عالي غیر انتفاعي طراحي و تدوين شده است. و مؤسسات آموز

ي شدهتوانند در دو مسیر تعريفشاغلین به تحصیل در اين رشته مي

اي اي و کاردان فني و حرفهتحت عناوين ديپلم فني و حرفه

 آموخته شوند.دانش

 ي الکترونیکديپلم و کاردانی در رشته



اي فردي است حرفه ي الکترونیک فني وي متوسطهالتحصیل دورهفارغ

ي خود قادر است در سطوح مختلف کارگر که با کسب مهارت در رشته

چنین قادر است به صورت خوداشتغال در فني فعالیت کند. هم

هاي الکترونیکي، هاي مختلف از قبیل فروش قطعات و دستگاهزمینه

هاي کوچک الکترونیکي کارآفرين سرويس، نگهداري و تعمیر دستگاه

 باشد.

ي الکترونیک به عنوان تکنسین الکترونیک کاردان فني رشته

تواند خأل بین کارگر و مهندس را پر کند و شناخته شده و مي

ارتباط بین اين دو را در صنايع برقرار سازد. کاردان فني 

تواند خود به عنوان کارآفرين در صنايع مرتبط با الکترونیک مي

 نیز فعالیت داشته باشد.

الکترونیک، تربیت نیروي انساني متعهد و کارآمد  يهدف رشته

است که بتواند عالوه بر انجام وظايف شهروندي با استفاده از 

ي الکترونیک هاي مرتبط با رشتهي حرفههاي خود در کلیهآموخته

 در سطوح میاني به عنوان کارگر فني و تکنسین اشتغال يابد.

ها ي آقايان و خانماين رشته با توجه به ماهیتي که دارد برا

توانند در اين رشته مناسب است؛ بنابراين هر دو جنسیت مي

 تحصیل کنند. 

 ي الکترونیکدورنماي رشته

هاي آموزشي حتي ي شاخهبا توجه به نفوذ الکترونیک در کلیه

رسد کاربرد اين رشته در به نظر مي هاي نظري و پزشکي،شاخه

توسعه يابد. بنابراين در تر از گذشته سطوح مختلف حتي بیش

ي هاي نوين، زمینههاي متناسب با فناوريصورت ايجاد توانايي

 آموختگان کماکان مهیا خواهد بود.اشتغال براي اين دانش

 ي الکترونیکآموختگان رشتهتوانايي دانش

ي کارداني داراي ي الکترونیک در دورهجا که رشتهاز آن

ترونیک صنعتي، مخابرات، راديو هاي متفاوتي از قبیل الکگرايش

اين  و تلويزيون و الکترونیک عمومي است، توانايي

ي کارداني متناسب با گرايش خواهد آموختگان پس از طي دورهدانش



هاي مشترکي وجود ساله توانايي ۲ي بود. در مجموع براي دوره

 پردازيم:ها ميدارد که به شرح آن

 هاي مختلفداني در گرايشهاي کارهاي مشترک دورهتوانايي

 گیري الکترونیکيهاي اندازهکار با انواع دستگاه -

اندازي و استفاده از تجهیزات الکترونیکي ساده در نصب، راه -

 بخش خدمات و صنعت

 هاي خدماتي و صنعتتشخیص عیوب و نواقص تجهیزات در بخش -

 هاي الکترونیکيتعمیر و نگهداري سیستم -

ي اي کوچک تولیدي و خدماتي مرتبط با رشتههسرپرستي بخش -

 الکترونیک

 شدهي الکترونیک در سطح تعیینآموزش مهارت علمي و عملي رشته -

اندازي کارگاه و آزمايشگاه الکترونیک در سطح تجهیز و راه -

 مختلف

هاي هاي پس از طي دورهشود که برخي از تواناييآور ميياد

 کارآموزي مرتبط میسر است.

 ي تحصيليطول دوره

سال است.تعداد  ۲ي الکترونیک ي آموزشي در رشتهطول دوره

 ٧۳ي کارداني متناسب با گرايش در حدود هاي درسي در دورهواحد

 شود.سال اجرا مينیم 5يا  4ي کارداني به صورت واحد است. دوره

 يابيمشاغل قابل دست 

 تعمیرکار لوازم الکتريکي خانگي ساده -

 اندازي وسايل الکترونیکي سادهو راهنصب  -

 مونتاژکار مدارهاي الکتريکي -



 ورز( تعمیر وسايل و تجهیزات الکترونیکيتکنسین )فن -

هاي الکترونیکي و اندازي دستگاهورز( نصب و راهتکنسین )فن -

 آالت صنعتيماشین

 هاي الکترونیکي سادهطراح و مجري طرح -

 خدمات الکترونیکيسرپرست خط تولید صنايع و  -

  هاي الکترونیکياپراتور سیستم  -

 ي تحصيل در مقاطع باالترامکان ادامه

توانند ي الکترونیک ميي کارداني رشتهآموختگان دورهي دانشکلیه

ي سازمان سنجش و آموزش کشور، هاي کارشناسي ناپیوستهدر آزمون

و پس از دانشگاه آزاد و دانشگاه علمي و کاربردي شرکت کنند 

آور تحصیل دهند. ياد يي کارشناسي ناپیوسته ادامهقبولي در دوره

ي کارشناسي ناپیوسته مانند تمام آموختگان دورهشود که دانشمي

هاي ورودي توانند در آزمونها ميآموختگان ساير دانشگاهدانش

هاي کارشناسي ارشد شرکت کنند و پس از پذيرفته شدن در دوره

 ي تحصیل دهند.مهآزمون، ادا

  

  کاردانی الکتروتکنيک

بر تربیت نیروي انساني متعهد و کارآمد است که بتواند عالوه 

هاي خويش در انجام وظايف شهروندي با استفاده از آموخته

هاي مربوط به الکتروتکنیک در سطوح میاني )تکنسین( خدمات حرفه

اي و حرفهني ي في الکتروتکنیک شاخهالزم را ارائه کند. رشته

 هاي گروه تحصیلي برق است.از رشته

 ي رشتهدورنماي آينده

ها در هاي فناوري و وارد شدن ريزپردازندهبا توجه به پیشرفت

رسد که هاي الکتريکي به نظر ميي لوازم خانگي و سیستمکلیه

تر از گذشته توسعه کاربري اين رشته در سطوح مختلف حتي بیش

التحصیالن اين رشته کماکان اشتغال براي فارغ ييابد. لذا زمینه



ي صنعتي مهیا خواهد بود. اما به لحاظ تغییراتي که در سامانه

ريزي رشته بايستي تجديد نظر کلي در برنامهدهد، ميبرقي رخ مي

هاي آموزشي با توجه به فناوري اطالعات صورت و تولید کتاب

 گیرد.

 د نیازمیزان خالقیت، ابتکار و نوآوري مور

چنین پس از که فرد در طول دوران تحصیلي و همبا توجه به اين

طور طبیعي با مسائل و موارد شود به که جذب بازار کار ميآن

مختلف فني در ارتباط خواهد بود، الزم است براي تحصیل و 

اي مبتکرانه داشته هاي خود ذهني خالق و روحیهکارگیري آموختهبه

چنین شرايط مختلف به سرعت تصمیم بگیرد و همباشد تا بتواند در 

ي صنعتي کشور به بهترين علوم در زمینه بايستي از پیشرفتمي

 وجه استفاده نمايد.

 ي کاردانیساله۲ي توانايي فراگیر پس از دوره

 هاي کوچککشي ساختماناجراي سیم -

منظور سرويس باز کردن و بستن لوازم خانگي برقي متداول به  -

 ي آنرفع عیوب سادهو 

فاز و فاز و تکبازپیچي موتورهاي الکتريکي سه -

 ترانسفورماتورهاي کوچک

اندازي موتورهاي الکتريکي کوچک با کلیدهاي کشي و راهکابل -

 ريزيهاي قابل برنامهکنتاکتورها و رله

ترسیم مدارهاي الکتريکي مختلف بر روي پالن ساختمان با  -

 ر مربوطافزااستفاده از نرم

 هاي الکتريکيي مدارها و ماشینتحلیل مسائل ساده -

 ي کاردانيي دوسالههاي فراگیر پس از دورهتوانايي

ي مدارهاي روشنايي و تأسیسات توانايي طراحي و محاسبه -

 الکتريکي در سطح محدود

 ي هوايي و زمینيهاي شبکهتوانايي اجراي نقشه -

ي هاي فشار ضعیف و قوي و نحوهشبکهتوانايي تعمیر و نگهداري  -

 اتصال مفصل به کابل



توانايي تحلیل مدارهاي الکتريکي، ديجیتال و مباحث  -

 فاز و مخصوصهاي الکتريکي سهماشین

   PLC سازي مدارهاي قابل کنترل به کمکتوانايي تحلیل و پیاده -

پیچي موتورها، ترانسفورماتورها و آرمیچرهاي توانايي سیم -

 مختلف

اندازي هاي تأسیساتي کوچک و راهتوانايي در اجراي طرح -

 آالتماشین

اندازي و استفاده از تجهیزات الکتريکي ساده در نصب، راه -

 بخش صنعت و خدمات

 هاي صنعتيهاي الکتريکي ماشینتوانايي تعمیر و نگهداري قسمت -

ي هاي کوچک تولیدي و خدماتي مرتبط با رشتهسرپرستي بخش -

 الکتروتکنیک

 کنندهي الکتروتکنیک در سطح تعیینهاي علمي رشتهآموزش مهارت -

 

 : درسهاي رشته

 نام درس رديف

 آز مباني مهندسي برق  1

 آزمايش ابزار دقيق و اجزاي سيستم  2

  1آزمايشگاه الكترونيك  3

  2آزمايشگاه الكترونيك  4

 آزمايشگاه الكترونيك ديجيتال  5

 گيري دقيق و كنترل كيفيت آزمايشگاه اندازه 6

 آزمايشگاه پايگاه داده ها  7

 آزمايشگاه تكميل سطح فلزات  8

 آزمايشگاه تكنيك پالس  9

 آزمايشگاه جوش  10

 آزمايشگاه رله و حفاظت  11



 آزمايشگاه روشنايي فني  12

 آزمايشگاه سيستم عامل  13

 هاي خطي و كنترل آزمايشگاه سيستم 14

 آزمايشگاه سيستمهاي قدرت  15

 آزمايشگاه شيمي  16

 آزمايشگاه عايقها و فشار قوي  17

 آزمايشگاه عمليات حرارتي  18

  1آزمايشگاه فيزيك  19

  2آزمايشگاه فيزيك  20

  1آزمايشگاه ماشينهاي الكتريكي  21

 آزمايشگاه مايكروويو  22

  1گيري آزمايشگاه مدار و اندازه 23

 آزمايشگاه مدارهاي مخابراتي  24

 آزمايشگاه مدارهاي منطقي  25

 آزمايشگاه معماري كامپيوتر  26

 آزمايشگاه مهندسي نرم افزار  27

 آزمايشگاه ميكروپروسسورها  28

 آزمايشگاه نرم افزار  29

  2آزمايشگاه كنترل  30

 آزمون پذيري  31

 آمار مهندسي  32

 آمار و احتماالت مهندسي  33

  2آنتن  34

 آنتن پيشرفته  35

 ابزار دقيق بيومديكال  36
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