
آشنایی با مهندسی برق



 بارهاي به نحوي به که است فیزیکی پدیده هایی ریاضی بررسی و تحلیل دانش برق مهندسی
 الکتریکی، میدان ،الکتریکی پتانسیل الکتریکی، جریان قبیل از( آن ها آثار و حرکت و الکتریکی
 مربوط )... و مغناطیسی نیروي الکتریکی، نیروي الکترومغناطیسی، موج مغناطیسی، میدان

 که است، یگرد سیگنال به سیگنال یک تبدیل برق، مهندسی هاي فعالیت اصلی محور .می شوند
 یک جیتالیدی ترکیب یا و جریان موج شکل یا ولتاژ موج شکل است ممکن سیگنال این البته
 که ودمی ش تقسیم گرایش پنج به ایران دانشگاه هاي در رشته این .باشد اطالعات از بخش

 و الکترونیک مهندسی کنترل، مهندسی مخابرات، مهندسی قدرت، مهندسی :از عبارت اند
 دیجیتال یستم هايس گرایش شریف صنعتی دانشگاه تازگی به .)بیوالکتریک( پزشکی مهندسی

  در سیکارشنا مقطع در برق مهندسی دانشگاه این در و  است کرده اضافه فوق گرایش 5 به را
 و نتقالا شبکه هاي گرایش برق و آب صنعت دانشگاه در همچنین .می شود تدریس گرایش 6

 به مربوط مباحث و قدرت گرایش از ترکیبی تخصصی، گرایش این که می شود تدریس توزیع
 کدهدانش دانشگاه ها، از برخی در .می باشد مصرف و توزیع مدیریت و برق سراسري شبکه

.می باشد برق دانشکده از جزیی هم کامپیوتر



 گرایش اب گرایش هر و ندارند یکدیگر با چندانی تفاوت لیسانس مقطع در فوق گرایش هاي
 برق یمهندس التحصیالن فارغ از تعدادي حتی و .است متفاوت کمتر یا واحد 40 در تنها دیگر
.می شوند رشته این دیگر گرایش هاي جذب کار، بازار در

:ردک ذکر می توان را زیر موارد برق مهندسی گرایش هاي تمامی میان مشترك دروس جمله از
 ،2 و 1 الکترونیک ،2 و 1 الکتریکی مدارهاي الکتریسیته، فیزیک مکانیک، فیزیک

 کنترل ،2 و 1 الکتریکی ماشین هاي سیستم ها، و سیگنال ها تحلیل و تجزیه الکترومغناطیس،
  ،2 و 1ریاضی منطقی، مدارهاي الکتریکی، اندازه گیري ،1 قدرت سیستم هاي بررسی خطی،

.عددي محاسبات و دیفرانسیل معادالت مهندسی، ریاضیات



 جادای بدون شهري توسعه و جمعیت رشد آمار این با امروز دنیاي در گفت می توان جرات به
  قدرت، رایشگ .است ممکن غیر زندگی الکتریکی انرژي توزیع و تولید شبکه هاي و سیستم ها

 یرگرایشز چندین به خود برق، مهندسی رشته در گرایش ترین اصلی و ترین قدیمی عنوان به
 اییهو کابل هاي از اعم برق انتقال مختلف روش هاي توزیع، و انتقال مبحث در.می شود تقسیم

 شبکه تمدیری همچنین و برقی سیستم هاي از حفاظت و قوي فشار مهندسی اصول زیرزمینی، و
.می کنند مطالعه را بهینه توزیع و

 ده ايآین می رسد نظر به که رساناهاست ابر کارگیري به زمینه این در مهم مباحث از یکی
 ه هاينیروگا انواع با گرایش این در دانشجویان .زد خواهد رقم قدرت مهندسی براي را متحول
 سیستم هاي بررسی ،3 الکتریکی ماشین هاي .می شوند آشنا...و ترکیبی سیکل گازي، آبی،
 روگاه،نی و تولید قوي، فشار و عایق مهندسی اصول حفاظت، و رله سیستم، حفاظت ،2 قدرت
.می باشند گرایش این دروس اصلی ترین از توزیع مدیریت و شبکه توسعه و طراحی



 یا و سانار مواد در ،خالء در الکترون حرکت بررسی به که است علمی الکترونیک
 ندسمه تعریف، این به توجه با .می پردازد آن کاربردهاي و اثرات و رسانا نیمه

 عالیتف مدارها، در آن کاربرد و الکترونیک قطعات ساخت زمینه در الکترونیک
 مشهور ايبرنده با بازار در رقابت توانایی عدم علت به متاسفانه البته .می کند
 به.یردنمی گ صورت الکترونیکی قطعات تولید وسیع، سطح در ایران در موجود،
 اصلی هشاخ دو به می توان را الکترونیک مهندسی فعالیت زمینه دیگر، عبارت

  متقسی »الکتریکی مدارهاي طراحی« و »قطعه مداري کاربرد و قطعات ساخت«
 میکروپروسسور، ،3 الکترونیک پالس، تکنیک سیستم ها، و سیگنالها .کرد

 جمله از کالکترونی فیزیک و مدرن فیزیک مخابراتی، مدارهاي کامپیوتر، معماري
.می شوند محسوب الکترونیک گرایش اصلی دروس



 اطالعات این که است دیگر نقطه به نقطه اي از اطالعات انتقال و ارسال مخابرات از هدف
 است برق مهندسی از گرایشی مخابرات،.باشد کامپیوتري داده هاي یا تصویر صوت، می تواند

 شگرای .می کند فعالیت مخابراتی و موجی روش هاي از اطالعات دریافت و ارسال حوزه در که
 ملیع انجام کاربر، چند یا دو بین ارتباط ایجاد جهت الزم مبانی و نظریه ها ارائه با مخابرات
 صانمتخص پرورش مخابرات، مهندسی از هدف پس .می سازد ممکن بهینه طور به را فرایندها

 شبکه رشگست و گیرنده میانی، مرحله فرستنده، شامل است گرایش این اصلی زمینه چهار در
:از عبارتند کدام هر گستره که

...و ارسال نحوه آنتن، شامل :فرستنده
...و مربوط محاسبات و انتقال خط شامل :میانی مرحله
...و تشخیص دریافت، نحوه آنتن، شامل :گیرنده
 مجموعه ینب ارتباط ، سویچینگ ادوات ساده، ارتباطی خط تعمیم بر مشتمل :شبکه گسترش
...و کاربرها
 امواج، انتشار و ها آنتن مخابراتی، مدارهاي ،3 الکترونیک امواج، و میدان ،2 مخابرات

.وندمی ش محسوب مخابرات گرایش اصلی دروس جمله از میکروکامپیوتر اصول مایکروویو،



 که( سیستم یاساس متغیرهاي کنترل علم، این هدف که بگوییم می توانیم دهیم، ارائه کنترل از کلی تعریف یک بخواهیم اگر
 می تواند هامالک این .می باشد مطلوب مالکهاي برخی مبناي بر )باشد متغیرها این از بخشی تنها می تواند خروجی متغیرهاي

 نگندهج هواپیماي یک گیري اوج زمان کنترل می توان ساده مثال یک عنوان به .باشد ... و سوخت مصرف زمان، سرعت، شامل
 تا شده بهمحاس ریاضی روشهاي با بایستی تاثیرگذار متغیرهاي سایر و تزریقی سوخت میزان پره ها، زاویه .گرفت نظر در را

 گفت انمی تو کلی طور به .می کند ایفا را ارزنده اي نقش دیگر علوم پیشرفت در ،کنترل .داد کاهش را زمان این خوبی به بتوان
 و فضاپیماها در ديکلی نقش بر عالوه کنترل مهندسی .می باشد دیگر رشته هاي و برق مهندسی میان اتصال حلقه کنترل مهندسی
 این ککم به . است درآمده نیز تولیدي و صنعتی فرآیندهاي از مهمی و اصلی بخش صورت به هواپیماها، و موشک ها هدایت
 تولید، میزان گسترش تولیدي، فرآورده هاي شدن ارزان تر و کیفیت بهبود پویا، سیستم هاي بهینه عملکرد به می توان علم

 از است عبارت کنترل سیستم هدف .یافت دست آن نظایر و دستی خسته کننده و تکراري عملیات از بسیاري کردن ماشینی
 مکانیکی ی،الکتریک اجزاي شامل می تواند که کنترل سیستم اجزاي طریق از ورودي ها کمک به معین روش به خروجی ها کنترل

 .می باشد )فیدبک( پسخورد مفهوم رشته این در پرکاربرد مفاهیم از یکی.باشد کنترل سیستم نوع تناسب به شیمیایی و
 ستمسی به ورودي اعمال در شده گیري اندازه متغیرهاي این از استفاده و خروجی متغیرهاي گیري اندازه واقع در پسخورد
 .کرد نترلک خودکار صورت به را صنعتی فرآیندهاي از بسیاري می توان پسخورد داراي سیستمهاي از استفاده با .می باشد

 گذاري پایه را مدرنی عتصن  است توانسته فیدبکدار سیستمهاي پایه بر که می باشد کنترل رشته از بخشی صنعتی اتوماسیون
 دیجیتالی، طبیقی،ت مقاوم، غیرخطی، کنترل خطی، کنترل مانند متنوعی بخش هاي زیر داراي کنترل گرایش که است گفتنی .کند
 مپیوتر،میکروکا اصول دقیق، ابزار صنعتی، کنترل مدرن، کنترل غیرخطی، کنترل و دیجیتال کنترل. است غیره و فازي

. باشندمی برق مهندسی گرایش این اصلی دروس از خطی کنترل سیستمهاي و عملیات در تحقیق مبانی ترمودینامیک،



 برق میان نای در و آید می شمار به آن اصلی ارکان از یکی نباشد، اقتصاد رکن ترین بنیادي اگر انرژي
 صرفم و تولید میزان امروز دنیاي در که جایی تا ددار اي ویژه جایگاه انرژي نوع ترین عالی عنوان به
 هايمعیار از یکی عمومی و خانگی شاخه در و جوامع اقتصادي رشد شاخص تولید، شاخه در انرژي این

 ساخت، طراحی، هاي زمینه در توانند می رشته این آموختگان دانش .شود می محسوب رفاه سنجش
.ندنمای عمل ،ها سیستم عملیات هدایت و مدیریت نگهداري، نظارت، برداري، بهره
 در واندمی ت می گیرد، ها گرایش از یکی در را خود مدرك که برق کارشناسی مقطع در التحصیل فارغ
 حصیلت ادامه شده، تعریف آن براي مجموعه اي زیر برق که رشته اي یا )اختیاري( گرایشها این از یکی
 شامل( مخابرات-برق قدرت،- برق الکترونیک،- برق مهندسی :صورت به رشته این .نماید

 گرایش( پزشکی مهندسی کنترل،- برق ،)مایکرونوري رمز، موج، سیستم، میدان، :گرایش هاي
  کامپیوتر ندسیمه پزشکی، پرتو مهندسی و راکتور مهندسی گرایش دو( هسته اي مهندسی ،)بیوالکتریک

 می توان، ی،تخصص دکتراي مقطع در تحصیل براي .است )رباتیک و مصنوعی هوش کامپیوتر، معماري(
 الهرس و کرد اخذ را واحدها نیاز مورد میزان شده یاد گرایشهاي تخصصی تر زیرشاخه هاي از یک هر در

 تر تخصصی گرایشهاي شاخه ها، زیر این است مسلم .داد ارائه خاص موضوع همان در را دکتري
 براي یگر،د مهندسی علوم از بسیاري در آن بودن کاربردي دلیل به برق رشته .است اصلی گرایشهاي

.می کند فراهم را دانشها و گرایشها بسیاري در تحصیل امکان التحصیالن فارغ



:رسد می ظرن به مفید برق مختلف گرایشهاي مورد در ها دانشگاه برخی برق رشته اساتید سخنان

:الکترونیک گرایش

:گوید می گرایش این معرفی در تهران دانشگاه برق مهندسی استاد اي کمره دکتر
 که است کمیکروالکترونی اول بخش .شود می تقسیم عمده بخش زیر دو به الکترونیک گرایش
 ترین هپیچید تا آنها ترین ساده از قطعات ساخت و طراحی الکترونیک، فیزیک مواد، علم شامل
 و ها مسیست ساخت و طراحی آن هدف و شود می نامیده سیستم و مدار نیز دوم بخش و است آنها

.است ترونیکمیکروالک متخصصان توسط شده ساخته قطعات از استفاده با الکترونیکی تجهیزات

:گوید می گرایش این معرفی در نیز دار جبه دکتر
 با اییآشن آن اصلی محور که است برق مهندسی جالب گرایشهاي از یکی الکترونیک گرایش
 قطعات، این از استفاده نهایت در و آنها عملکرد قطعات، این فیزیکی توصیف هادي، نیمه قطعات
.دارند زیادي روزمره و فنی کاربردهاي که است ییدستگاهها و مدارها ساخت و طراحی براي



:رسد یم نظر به مفید برق مختلف گرایشهاي مورد در ها دانشگاه برخی برق رشته اساتید سخنان

:مخابرات گرایش

:گوید می گرایش این مختلف هاي شاخه مورد در دار جبه دکتر
 مفاهیم اب دانشجویان میدان، گرایش در که .شود می تشکیل سیستم و میدان گرایش دو از مخابرات
 براي را سیلهو مناسبترین بتوانند تا شوند می آشنا ... و آنتن ،کروویویما امواج، مغناطیسی، هاي میدان
.کنند پیدا دیگر نقطه به اي نقطه از موجی انتقال

 است لفیمخت فلیترهاي طراحی سیستم، گرایش مخابرات مهندسی عمده هاي فعالیت از یکی همچنین
 تنها و کرده حذف را آنها و تشخیص اصلی امواج از را پارازیت یا صوت شامل مزاحم امواج توانند می که

.کنند دریافت آنتن از را اصلی امواج
 سیستم و یدانم گرایش دو بین نزدیکتري ارتباط سیم، بی مخابرات توسعه با امروزه که است گفتنی
 هم و مخابراتی مدارهاي به مربوط تجهیزات هم ما همراه تلفن گوشی در نمونه براي .است شده ایجاد

 باید زهامرو مخابرات مهندس یک رو همین از .داریم را گیرنده آنتن هم و فرستنده به مربوط تجهیزات
.کند طراحی را سیم بی دستگاه یک بتواند تا باشد داشته اطالع بخوبی گرایش دو هر از



:رسد می نظر به مفید برق مختلف گرایشهاي مورد در ها دانشگاه برخی برق رشته اساتید سخنان

:کنترل گرایش

:گوید می کنترل علم معرفی در اي کمره دکتر
 یک يها خروجی کنترل علم، این هدف که بگوییم توانیم می دهیم، ارائه کنترل از کلی تعریف یک بخواهیم اگر

 کنترل علم.دباش می سیستم آن طراحی نظر مورد نکات و ویژه شرایط به توجه با و آن هاي ورودي مبناي بر سیستم
 نسانیا علوم حتی و مهندسی علوم از دیگري هاي شاخه در بلکه .گیرد نمی قرار استفاده مورد برق مهندسی در فقط

 سیستم برق، گاهنیرو یک عملکرد کنترل پاالیشگاه، یک در نفت تصفیه فرآیند کنترل نمونه عنوان به .دارد کاربرد
.باشد می نترلک علم کاربرد از متنوعی هاي نمونه جمعیتی تغییرات و تحوالت کنترل یا و کشتی یک ناوبري کنترل

:گوید می شود، نمی برق مهندسی به منحصر کنترل گرایش اینکه به اشاره با نیز دار جبه دکتر
 علم شاهد ما نیز دیگر هاي مهندسی و سازه مهندسی هوافضا، مهندسی شیمی، مهندسی مکانیک، مهندسی هاي رشته در

 کنترل، نوع یکمکان مهندسی در مثال براي .است متفاوت مهندسی رشته هر در کنترلی سیستم نوع اما هستیم کنترل
 یستمیس طراحی کنترل، مهندسی هدف کل در اما .است شیمیایی فرآیندهاي براساس شیمی مهندسی در و مکانیکی
.کند حفظ مطلوب حد در را دستگاه یک عملکرد بتواند که است
 تولید، خط کردن اتوماتیک یا کردن خودکار :دگوی می کنترل مهندسی دیگر هاي فعالیت درباره ادامه در دار جبه دکتر
 و ماهنگه را تولید خط اي گونه به تواند می کنترل مهندس یعنی .است کنترل مهندسی هاي فعالیت از دیگر یکی

.آید دست به کیفیت بهترین با و شده تعیین برنامه طبق شده تولید محصول که کند کنترل



:رسد می نظر به مفید برق مختلف گرایشهاي مورد در ها دانشگاه برخی برق رشته اساتید سخنان

:قدرت گرایش

:گوید می گرایش این معرفی در دار جبه دکتر
 هاي شبکه رد آن توزیع و انتقال خطوط طریق از برق انتقال نیروگاهها، در برق تولید گرایش، این مهندسین اصلی هدف
 هايروش به باید قدرت مهندس یک بنابراین .است کارخانجات و خانگی مصارف براي آن توزیع نهایت در و شهري
.باشد آشنا توزیع هاي سیستم و نیرو انتقال خطوط برق، تولید مختلف

:گوید می گرایش این معرفی در نیز اي کمره دکتر
 و رفمص توزیع، تولید، در استفاده مورد هاي سیستم ساخت و طراحی زمینه در پژوهش و آموزش به قدرت گرایش
 سیکل ،گازي آبی، نیروگاههاي انواع با تولید شاخه در رشته این دانشجویان دیگر عبارت به .پردازد می برق از حفاظت
 را زیرزمینی و هوایی کابلهاي از اعم برق انتقال مختلف روشهاي توزیع، و انتقال بخش در و .شوند می آشنا ... و ترکیبی
 و انتقال ،توزیع تولید، مختلف مراحل در که حفاظتی تجهیزات و وسایل انواع نیز حفاظت شاخه در و کنند می مطالعه
 آن از هک دهند می قرار بررسی مورد کنند، می محافظت مختلف حوادث برابر در را تاسیسات و انسانها انرژي، مصرف
.کرد اشاره کنترل هاي سیستم نهایت در و کلیدها فیوزها، ها، رله انواع به توان می میان
 ورهايموت و ترانسفورماتورها ژنراتورها، شامل که است الکتریکی هاي ماشین نیز قدرت هاي شاخه از دیگر یکی

.است قدرت گرایش پژوهشی و صنعتی مهم هاي زمینه از شاخه این که شود می الکتریکی



:درآمد کار، بازار شغلی، آینده

 این با که مبینی می اگر و است شده فراهم برق مهندسین براي زیادي شغلی هاي فرصت کشور، در بزرگ و کوچک صنایع توسعه با امروزه
 دوران در یا و ندگرد می کار دنبال تهران در فقط یا افراد این که است این دلیل به هستند، بیکار رشته این التحصیالن فارغ از بعضی وجود
 مهندس یک همچنین .اند گذرانده را خود درسی واحدهاي تنها الزم، هاي توانایی کسب نتیجه در و دروس عمیق یادگیري جاي به تحصیل
 صنعتی و نیف نیازهاي خود، هاي آگاهی یاري به بلکه نباشد اي وزارتخانه یا موسسه در استخدام دنبال به یعنی باشد کارآفرین باید، خوب
 و دهدا انجام ما التحصیالن فارغ از بعضی که کاري .سازد برطرف را نیازها این خاصی مدارهاي و ها سیستم طراحی با و یافته را کشور

.اند بوده نیز موفق خوشبختانه

:گوید می زمینه این در نیز اي کمره دکتر
 که است ینا اصلی مشکل امروزه حقیقت در .شد نخواهد روبرو بیکاري مشکل با باشد، الزم هاي توانایی داراي برق التحصیل فارغ یک اگر

 رشته این در ارآمدک نیروهاي کمبود با اکنون ما و کنند می مهاجرت کشور از خارج به رشته این استعداد با و توانمند التحصیالن فارغ بیشتر
.هستیم روبرو

:گوید می رشته این التحصیالن فارغ شغلی هاي فرصت مورد در نیز ایران صنعت و علم دانشگاه برق مهندسی اساتید از یکی
 در الکتریکی انرژي رشد نرخ همچنین و کنونی جهان در انرژي به فزاینده نیاز به توجه با کشور، در انرژي متخصصان و کارشناسان نظر طبق

 فارغ همچنین و جدید نیروگاههاي احداث به نیاز این که شود افزوده کشور تولید ظرفیت به مگاوات 1500 حدود باید ساالنه کشور،
 یمیعظ مجموعه یک که جا هر در چون است گسترده بسیار نیز کنترل مهندس یک شغلی هاي فرصت .دارد قدرت و برق متخصص التحصیالن

 باالخره و .است ضروري کنترل مهندسی یک حضور باشد، داشته وجود...و آهن ذوب خودروسازي، سیمان، کارخانه مثل مهندسی صنعت از
 دولتی و صوصیخ مختلف سازمانهاي و دفاع صنایع، تلفن، و تلگراف و پست هاي وزارتخانه جذب تواند می الکترونیک یا مخابرات مهندس یک
.شود



:علمی توانایی
 استوار یاتریاض اصول و فیزیکی مفاهیم بر مهندسی هاي رشته مابقی مانند نیز برق مهندسی
 در .شندبا بهتري مهندس توانند می کنند، درك را مفاهیم این بهتر دانشجویان چه هر و است
 و ترونیکالک فیزیک بخصوص فیزیک به شدیدي وابستگی الکترونیک گرایش میان این

 یراز دارد بسیاري اهمیت فیزیک درس نیز مخابرات گرایش در .دارد ها هادي نیمه فیزیک
  .شود می امواج و الکترومغناطیس شامل میدان شاخه در بخصوص رشته این اصلی دروس
 ورود ورتهايضر از خارجی زبان و فیزیک ریاضیات، بر کافی تسلط و باال هوشی ضریب داشتن

.است رشته این به

:عالقمندیها
 عالقه برقی وسایل با کار به همچنین .باشد داشته گر تحلیل و خالق ذهنی باید برق دانشجوي

 قوي فیزیک و ریاضی در که شویم می روبرو دانشجویانی با اوقات گاهی چون باشد داشته
 اسبمن مهندسی هاي رشته براي دانشجویانی چنین .اند ضعیف عملی کارهاي در اما هستند
.نندک انتخاب را فیزیک یا ریاضی مثل انتزاعی و ذهنی هاي رشته است بهتر و نیستند



:الکترونیک – برق مهندسی تخصصی دروس

 ،1 و 2 ونیکالکتر الکتریکی، مدارهاي درسهاي به توان می الکترونیک مهندسی در موثر اصلی و پایه درسهاي از
:از عبارتند گرایش این تخصصی درسهاي از بعضی.کرد اشاره مخابرات و منطقی مدارهاي

 بهره کاهش به مربوط عوامل اجمال طور به که است فرکانسی پاسخ به مربوط درس این اول مبحث :3 الکترونیک
 فرکانسهاي نآورد دست به روشهاي و )میانی باند پهناي از تر پایین و باالتر واقع در( پایین و باال فرکانسهاي در
 تقویت اريپاید دوم مبحث در .دهد می قرار بررسی مورد ترانزیستوري هاي کننده تقویت در را پایین و باال قطع
.گیرد می قرار توجه مورد فیدبک هاي کننده
 یا و طیخ مدارهاي پاسخ و سینوسی سیگنالهاي با دانشجویان الکترونیک، و مدار درسهاي در :پالس تکنیک
 رونیکیالکت مدار کمتر دیجیتال، آوري فن روزافزون رشد به توجه با و امروزه شوند، می آشنا آنها به غیرخطی
 می گفته گنالهاییسی به کلی حالت در پالس .باشد رفته کار به سینوسی سیگنالهاي فقط آن در که شود می یافت
 قرار ررسیب مورد هم پالس تکنیک درس در که سیگنالها این مهمترین از .باشند داشته جهش تغییرات که شود
.هستند نمایی و مورب مربعی، پله، سیگنالهاي گیرد، می

 کاربردهاي و دیجیتال طراحیهاي ساده و جذاب هاي جنبه و دیجیتال الکترونیک پیدایش از پس :میکروپروسسور
SSIتکنولوژیهاي با نوآوري، این فراوان , MSI، هارائ بازار به منطقی قطعات مانند دیجیتال، الکترونیک ادوات 
 اصلی بخش بعنوان که نمود عرضه و طراحی 2SI آوري فن با را بیتی 4 میکروپروسسور اولین تگزاس شرکت .شد

.بود میکروپروسسورها ظهور و پیدایش در اول گام این و گرفت قرار استفاده مورد حساب ماشین



:الکترونیک – برق مهندسی تخصصی دروس

 بررسی ها، پردازنده این در دستورالعملها اجراي نحوه و ها بیتی 8 داخل معماري درس این در :کامپیوتر معماري
 و بیتی 8 هاي پردازنده اسمبلی زبان معرفی حافظه، اطالعات به میکروپروسسورها دستیابی روش و ها حافظه
 جانبی قطعات معرفی و میکروپروسسورها کمک به خاص عملکردي براي اي برنامه نوشتن جهت توانایی ایجاد
.گیرد می قرار مطالعه مورد ها، ریزپردازنده توسط استفاده مورد

 باال هايفرکانس در که پردازد می مدارهایی طراحی یا و ساختار بررسی به مخابراتی مدار درس :مخابراتی مدارهاي
 حرارتی، نویزهاي با ابتدا درس این در .دارند نقش فرستنده و گیرنده در پیام ارسال در نوعی به یا و کرده کار
 دیلتب و تشدید مدارهاي سپس شود، می پیشنهاد نویز کردن محدود براي راههایی و شده آشنا ... و اي ترقه

.گیرد می قرار بحث مورد روند می کار به توان حداکثر انتقال منظور به که امپدانس
 درآمده آب زا اشتباه کامالً ما علمی هاي دانسته خاص نسبیت به پرداختن با درس این اول فصل در :مدرن فیزیک

 دانسته مهه ،... و انرژي و جرم جرم، نسبیت طول، انقباض دوپلر، پدیده زمان، اتساع نظیر اصولی به پرداختن با و
.کند می نابود )دانستن حیطه در حداقل( را ما هاي

 ور،ن کوانتومی نظریه فتوالکتریک، پدیده امواج، اي ذره خواص نظیر موضوعاتی به درس دیگر فصلهاي
.پردازد می ... و کوانتومی مکانیک اتمی، ساختار ذره، پراش پرتوایکس،

 هادي، مهنی مدارهاي و قطعات ساخت روشهاي بلورشناسی، سیلیکون، خواص مطالعه شامل :الکترونیک فیزیک
 در قاتیتحقی و کاري هاي زمینه مهمترین از یکی و قطعات مشخصات آوردن دست به مدارها، این طراحی و تحلیل
 مختصري و یلدیفرانس معادالت و مهندسی دریاضی درس بر تسلط قسمت این نیاز پیش .است الکترونیک رشته
.باشد می مدرن فیزیک و کوانتوم فیزیک در



:مخابرات – برق مهندسی تخصصی دروس

 سیستمها، لتحلی و تجزیه مهندسی ریاضی درسهاي به توان می مخابرات مهندسی در موثر اصلی و پایه درسهاي از
:از عبارتند تخصصی درسهاي از بعضی .کرد اشاره الکترومغناطیس و الکترونیک الکتریکی، مدارهاي
 بر مروري با درسی مطالب .است دیجیتالی مخابراتی هاي شبکه طراحی و تحلیل و تجزیه شامل :2 مخابرات
  سیستم یک اجزاي بررسی به آن دنبال به و شده شروع تصادفی فرآیندهاي سپس و سیگنالها تحلیل و تجزیه

 حداقل با یامپ انتقال براي سیستم سازي بهینه چگونگی و پردازد می کلی حالت در دیجیتال مخابراتی )مجموعه(
.کند می بررسی را ممکن خطاي
 یم طبیعت مختلف محیطهاي در الکترومغناطیس امواج رفتار بررسی به امواج و میدان درس :امواج و میدان
 حیطهام این در امواج رفتاري عوامل و شده بندي تقسیم عایق و هادي نیمه و هادي هاي قسمت به محیطها .پردازد

.شود می بررسی شکست یا کلی انعکاسی نیرو اتالف قبیل از
.شد داده توضیح الکترونیک گرایش در :3 الکترونیک
.شد داده توضیح الکترونیک گرایش در :مخابراتی مدارهاي



:مخابرات – برق مهندسی تخصصی دروس

 مطرح ثمباح .پردازد می الکترومغناطیسی امواج انتشار نحوه مورد در بحث به درس این :امواج انتشار و ها آنتن
 ساده یالکترومغناطیس منبع یک تشعشع نحوه از عبارتی به است، عملی و نظري صورت به درس این در شده
.پردازد می عملی آنتن ترین ساده مطالعه به آن توسعه با و کرده شروع

 کروویومای امواج بندي تقسیم و فرکانس نظر از مایکروویو محدود تعریف از پس ابتدا در درس این:مایکروویو
 غیرفعال رعناص سپس .پردازد می مختلف محیطهاي در تلفات حداقل با باال فرکانس با امواج انتقال بررسی به

.شود می معرفی دار جهت کوپلرهاي و ها فازدهنده تغییر ها، کننده ضعیفت شامل مایکروویو
 در زیر تدانس برق درسهاي پرکاربردترین و جذابترین از توان می جرات به را درس این :میکروکامپیوتر اصول
 در کافی اتاطالع داشتن دهند، می دیجیتالی وسایل به را خود جاي آنالوگ مکانیکی وسایل تمامی که امروز دنیاي
 از کدام ره با درس این مطالب ترکیب با .باشد می برق مهندس یک نیازهاي اولین از پروسسورها کار نحوه مورد

.کرد ریزي طرح را پرکاربردي و جالب بسیار طرحهاي توان می دیگر درسهاي



:قدرت – برق مهندسی تخصصی دروس

 و اشینم الکترونیک، الکترومغناطیس، مدار، دروس به توان می قدرت مهندسی در موثر اصلی و پایه درسهاي از
:از عبارتند گرایش این تخصصی درسهاي از بعضی .کرد اشاره بررسی

 را درس این مبحث .دهد می دانشجو به صنعتی دیدي که است درسهایی جمله از درس این :3 الکتریکی ماشینهاي
 فاز سه هايمرسفورتران .نمود بندي تقسیم سنکرون ماشینهاي و فاز سه ترانفسورمرهاي مهم فصل دو به توان می
 ترانسهاي زیاد سیارب کاربردهاي و دارند صنعتی جنبه بیشتر که هستند الکتریکی وسایلی ،سنکرون ماشینهاي و
 ... و صنعتی گبزر کارگاههاي و ها کارخانه همه ابتداي در ولتاژ تبدیل الکتریکی، انرژي توزیع و انتقال در فاز سه
 اربردک و موجود گروههاي کلیه ،هانسترا این آرایشهاي انواع مورد در درس این در .نیست پوشیده کس هیچ بر
.شود می جامعی بحث نوع، هر

 .انستد گرایش این تخصصی درسهاي عطف نقطه را درس این توان می تعبیري به :)ویژه(مخصوص ماشینهاي
 راوانف کاربرد خانگی وسایل در ماشینها این که پردازد می ویژه ماشینهاي مورد در بررسی به درس این زیرا
.دارند

 می مثال طور هب .است کرده برقرار آشتی قدرت، و الکترونیک بین عمل در قدرت الکترونیک :قدرت الکترونیک
 زمینه در .کنیم اندازي راه را کارخانه یک است آمپر یلیم 200 و ولت 5 حدود که ریزپردازنده یک فرمان با توان

 این زایايم از .دارند زیادي العاده فوق کاربردهاي ... و ترانزیستور تریستور، نظیر المانهایی قدرت الکترونیک
.باشد می باال توانهاي تحمل قطعات



:قدرت – برق مهندسی تخصصی دروس

 زا .کند می صحبت راه این در موجود مشکالت و انرژي انتقال مورد در بیشتر درس این :2 قدرت سیستمهاي بررسی
 و ارنمتق کوتاههاي اتصال قدرت، هاي شبکه در اقتصادي بار پخش به توان می درس این در شده ارائه مطالب جمله

.نمود اشاره قدرت سیستمهاي پایداري و قدرت شبکه روي نامتقارن
 مسائل هب زیاد درسها، دیگر برخالف زیرا است، گرایش این جذاب بسیار درسهاي از یکی درس این :نیروگاه و تولید
 کلی بحث نهمچنی و )... بخار، بادي، اتمی، آبی،( نیروگاهها انواع با آشنایی .دارد عملی بسیار جنبه و پردازد نمی نظري،

.است درس این مباحث از آنها کاري روشهاي و نیروگاهها این مورد در
 این در هک وسائلی از .دکر محافظت )کوتاهها اتصال( احتمالی خطرات مقابل در باید را قدرت شبکه کی  :حفاظت و رله
 در رابیخ یا و خطا حالت یک ایجاد محض به رله نوع به بسته که کرد اشاره ها رله به توان می شود می استفاده مورد
.کرد جدا را شبکه از قسمتی شده، عمل وارد شبکه
 و گیري اندازه د،تولی حتم طور به ضعیف، فشار ولتاژهاي با قوي فشار ولتاژهاي تفاوتهاي به توجه با :قوي فشار و عایق
 از باید قوي ارفش شبکه بندي عایق براي و دارد ضعیف فشار ولتاژهاي با اي عمده تفاوتهاي ولتاژها این از برداري بهره

 انواع رسد این دوم بخش در .پردازد می مقوله این بررسی به درس این نخست فصل .کرد استفاده مخصوصی عایقهاي
.ردگی می قرار بررسی مورد عایق بر شکست مختلف اثرات و عایقها در آن مختلف مراحل الکتریکی، تخلیله

 اصلی اربردک .باشد برق درسهاي با درس این ارتباط برسد ذهن به اول مرحله در که سوالی اولین شاید :ترمودینامیک
 باید )... و میات گازي، بخار، نیروگاه( نیروگاهها انواع با آشنایی هنگام زیرا .است نیروگاه تولید مبحث درس این مطالب

.است ضروري ترمودینامیک مورد در اطالعاتی داشتن پس باشیم، داشته آنها کاري سیکل مورد در اطالعاتی
  .شد داده توضیح مخابرات گرایش در :میکروکامپیوتر اصول



:کنترل – برق مهندسی تخصصی دروس

 و تجزیه ی،مهندس ریاضی الکترونیک، مدار، درسهاي به توان می کنترل مهندسی در موثر اصلی و پایه درسهاي از
:از عبارتند گرایش این تخصصی درسهاي از بعضی .کرد اشاره خطی کنترل و سیستم تحلیل
 کیفیت و تولید قابلیت به مربوط پیشرفتهاي در 1960 سال از دیجیتال کنترل :غیرخطی و دیجیتال کنترل

 هزمین در که پیشرفتهایی با خصوص به .است داشته مهمی نقش ها، هزینه در جویی صرفه و محصوالت
 را کار دقت گرفته، پیشی آنالوگ کنترل از موارد بعضی در است توانسته رشته این گرفته، صورت میکروپروسسور

.ببرد باال
 تقریبا يدید و دارد نظري جنبه حدي تا )... و صنعتی کنترل مانند( درسها سایر برخالف درس این :مدرن کنترل
 و کنترل تمهايسیس پذیري مشاهده و پذیري کنترل مفاهیم با کلی آشنایی .دهد می کنترل مهندس یک به ریاضی
.است درس این مباحث از حالت فیدبکهاي مطالعه
 کارگیري هب نحوه بررسی به که باشد می کنترل گرایش مهم و تخصصی درسهاي از درس این :صنعتی کنترل
 نترلک سیستمهاي با آشنایی شامل و پردازد می دارد وجود اي پروسه نوع هر در که فرمولهایی و ریاضی روابط
 در دموجو مخازن مانند( شیمیایی و صنعتی مایعات حاوي مخازن خروجی ورودي، ئبی یا و ارتفاع سطح، غلظت،
 نترلک انواع با آشنایی اتاق، یا و محفظه یک رطوبت و دما کنترل سیستمهاي مطالعه ،(... و پاالیشگاهها صنایع،
 ردیگ و )...و کاغذ فوالد، نورد مانند(ها کارخانه در موجود نورد سیستمهاي انواع مطالعه صنعتی، هاي کننده

.است صنعت در موجود سیستمهاي



:کنترل – برق مهندسی تخصصی دروس

 سیگنالی نتقالا باعث یا و داده نشان و ثبت را سیگنالها که شود می اطالق ابزاري به دقیق ابزار اصطالح :دقیق ابزار
 اجزاي معرفی نهمچنی و دقیق ابزار و کنترل سیستمهاي معرفی به درس این .شوند می سیستم مختلف اجزاي بین
.پردازد می سیستمها این

.شد داده توضیح مخابرات گرایش در :میکروکامپیوتر اصول
.شد داده توضیح قدرت گرایش در :ترمودینامیک

 ارتباط سیمهند چون .است مفید مهندسی دانشجویان تمام براي کلی طور به درس این :عملیات در تحقیق مبانی
 هر ايبر است درس این اصلی بحث که خطی ریزي برنامه به آگاهی .دارد اقتصادي سود و هزینه با مستقیم
 با را اقتصادي صرفه و سود و حداقل به را ها هزینه توان می درس این با .دارد زیادي مثبت هاي جنبه مهندسی
 صنعتی طرح کی خواهند می که کسانی تمام براي درس این به آگاهی بنابراین .رساند حداکثر به امکانات کمترین

.دارد زیادي مزایاي دهند انجام



:رشته این به نزدیک و مشابه هاي رشته

  مچنینه ،آورند می شمار به برق مهندسی هاي گرایش از یکی را پزشکی مهندسی رشته دانشگاهها از برخی در
 عمیقی یوندپ . ... و قدرت - برق فنی دبیر برق، فنی کاردانی برق، کاربردي - علمی مهندسی قبیل از هایی رشته
 صنعت بازار و کالکترونی بازار حجم به توجه با .است انکار غیرقابل که دارد وجود کامپیوتر دانش و رشته این بین
 چه دکنن می بینی پیش رشته این براي روشنی آینده لذا دارد، %15 و %7 رشد که ما کشور نیز و دنیا در رسانا نیمه
.علمی تحققات نظر از چه و شغلی هاي صنعت رد کار بازار لحاظ از

:تکمیلی نکات
 اینها همه بتهال .بازار نه و آوري فن نه و است سرمایه نه دنیا در میکروالکترونیک و الکترونیک صنعت رشد مانع

 از است عبارت برود جلوتر حدي از کار دهد نمی اجازه که اصلی محدودیت الفع ولی کند می ایجاد محدودیت
.کیفی کار نیروي
 است آن بیانگر و است بلژیک میکروالکترونیک هاي مجموعه بزرگترین از یکی فنی مقام قائم نظر شد بیان آنچه
 برخوردار خوبی فنی مهارت و علمی سطح از باید الکترونیک گرایش برق مهندسی در موفقیت براي امروزه که
.بود
 در مثال براي :دگوی می سخن همین تایید در نیز شریف صنعتی دانشگاه برق مهندسی استاد احمدي فتوت کترد

 میتاه بسیار خوب، فنی دانش و طراح هوشمندي بلکه نیست، اي عمده گذاري سرمایه به احتیاج"IC"طراحی
.دارد


