مهندسي برق

تعريف

رشته برق در آغاز با مکانيك همراه بود و الکترو مکانيك خوانده مي شد ،اما با رشد و پيشرفت چشمگير اين رشته،
رشته برق راه خود را از مکانيك جدا كرد و به عنوان يك رشته مستقل مطرح گرديد .هدف اين رشته مطالعه و
بررسي كاربردهاي مرتبط با الکتريسيته ،الکترومغناطيس و الکترونيك ميپردازد .ميتوان مهندسي برق را به دو
قسمت عمده تقسيم كرد :بررسي و طراحي سيستمهاي انتقال و تبديل انرژي الکتريکي ؛ و يا بررسي و طراحي
سيستمهاي الکترونيکي براي پردازش و انتقال اطالعات ،نظير رايانهها ،سامانههاي مخابراتي و غيره .به بيان
ديگر ،در اين رشته هدف تربيت افرادي است كه ضمن آشنايي با مدار هاي الکتريکي ،تجزيه و تحليل سيگنال ها و
سيستم ها  ،الکترومغناطيس و  ....دانش و مهارت علمي وعملي الزم را در زمينه طراحي ،ساخت ،بهره برداري،
مديريت و هدايت سيستم هاي مربوطه كسب كنند.
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توانايي
مهندسي برق نيز مانند ساير رشته هاي مهندسي بر مفاهيم
فيزيکي و اصول رياضيات استوار است پس هرچه دانشجوي
رشته برق در اين مفاهيم درک قوي تري داشته باشد ،موفق تر
خواهد بود .در اين رشته بايد ذهني خالق و تحليل گر داشت و
به كار با وسايل برقي نيز عالقه مند بود .چون گاهي اوقات
دانشجوياني وارد اين رشته مي شوند كه در رياضي و فيزيك
قوي مي باشند ولي در كار هاي عملي ضعيف اند.
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برخي دروس تخصصي

الکترونيك

كنترل خطي

مدار منطقي

برق
ماشينهاي
الکتريکي

الکترومغناطيس

تجزيه و
تحليل
سيستمها و
سيگنالها
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گرايش ها
(کارشناسي )

مخابرات

كنترل

هدف از مخابرات ،ارسال و انتقال اطالعات از
نقطه اي به نقطه ديگر مي باشد كه به صورت
صوت ،تصوير يا داده هاي كامپيوتري انجام
ميشود .دانشجوي گرايش مخابرات در حوزه
ارسال و دريافت اطالعات از روش هاي موجي و
مخابراتي فعاليت مي كند .اين گرايش از دو
قسمت عمده «مخابرات ميدان» و «سيستم هاي
مخابراتي» تشکيل مي شود.

دانشجو به بررسي اثرات و كاربرد هاي
حركت الکترون در خال ،مواد رسانا و مواد
نيمه رسانا مي پردازد .زمينه فعاليت در اين
گرايش را مي توان به دو شاخه اصلي
«ساخت قطعات و كاربرد مداري قطعه» و
«طراحي مدار هاي الکتريکي» تقسيم كرد.

هدف اين گرايش ،كنترل خروجتي هتاي يتك
سيستم بر مبناي ورودي هاي آن و با توجته بته
شرايط ويژه و نکات موردنظر طراحي آن سيستم
است .كنترل در پيشترفت علتوم ديگتر نقتش
ارزندهاي را ايفا مي كند .به طوريکه مي تتوان
كنترل را اتصال ميان مهندسي برق و رشته هتاي
ديگر به حساب آورد.

هدف اصلي مهندسين اين گرايش ،توليد برق
در نيروگاه ها ،انتقال برق از طريق خطوط
انتقال و توزيع آن براي مصارف خانگي و
كارخانجات است.بنابراين دانشجويان اين
گرايش بايد به روش هاي مختلف توليد برق،
خطوط انتقال نيرو و سيستم هاي توزيع آشنا
شوند.

الکترونيك

قدرت
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کارشناسي مقاطع باالتر

در مقطع كارشناسي ارشد داراي گرايش هاي الکترونيك،
مخابرات ،كنترل ،قدرت  ،مهندسي پزشکي و مکاترونيك
مي باشد.

در مقطع دكتري نيز قابل تحصيل است.
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موقعيت شغلي

امروزه در ايران با توسعه صنعت هاي كوچك و بزرگ در كشور ،فرصت هاي شغلي
فراواني براي مهندسين برق فراهم شده است .فارغ التحصيالن رشته برق متناسب با
عالقه وتوانمندي هايي كه كسب مي كنند قادر خواهند بود به صورت وسيع در زمينه
طراحي  ،ساخت واجراي قطعات مدارهاي الکتريکي در شركت ها  ،كارخانه ها و به
طور كلي مراكزي كه به صورت مستقيم ويا غير مستقيم در زمينه امور مهندسي برق
فعاليت دارند مشغول به كار شوند.
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