
مهندسي برق



گير این رشته، رشته برق در آغاز با مکانيک همراه بود و الکترو مکانيک خوانده مي شد، اما با رشد و پيشرفت چشم
رشته مطالعه و این هدف  .رشته برق راه خود را از مکانيک جدا کرد و به عنوان یک رشته مستقل مطرح گردید

برق را به دو دسي مي توان مهن. الکترونيک مي پردازدو الکترومغناطيس ، الکتریسيتهمرتبط با بررسي کاربردهاي 
طراحي و سي یا برر؛ و تبدیل انرژي الکتریکي انتقال و طراحي سيستم هاي و بررسي : کردتقسيم قسمت عمده 

بيان به . رهغيو سامانه هاي مخابراتي ، نظير رایانه هاپردازش و انتقال اطالعات، سيستم هاي الکترونيکي براي 
پردازش اطالعات اي یا برو انرژي انتقال الکتریسيته یا براي تا از تربيت مي کنيم را مهندساني رشته این ، در دیگر

.استفاده کنند
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تعریف
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بر هاي مهندسيرشته سایر باقي مانند نيز برق مهندسي 
رچه استوار است پس هریاضيات و و اصول مفاهيم فيزیکي 

ه داشتقوي تري درک این مفاهيم رشته برق در دانشجوي 
و خالقباید ذهني رشته این در . باشد، موفق تر خواهد بود

.  ند بودعالقه موسایل برقي نيز گر داشت و به کار با تحليل 
ه شوند کمي رشته این وارد دانشجویاني اوقات گاهي چون 

ي هاي عملدر کار ولي باشند فيزیک قوي مي و ریاضي در 
.اندضعيف 

توانايي
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دروس تخصصي

تجزیه و 
تحليل 

سيستمها و 
سيگنالها

برق

کنترل خطي

الکترونيک

مدار منطقي

الکترومغناطيس

ماشينهاي 
الکتریکي
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هاي اثرات و کاربرد بررسي به دانشجو 
د حرکت الکترون در خآل، مواد رسانا و موا

این ر دزمينه فعاليت . پردازدمي رسانا نيمه 
اصلي توان به دو شاخه مي را گرایش 

و « قطعهمداري ساخت قطعات و کاربرد »
.ردکتقسيم « هاي الکتریکيمدار طراحي »

از مخابرات، ارسال و انتقال اطالعات از هدف 
ت باشد که به صوردیگر مي به نقطه اي نقطه 

ي مانجام هاي کامپيوتري داده تصویر یا صوت، 
مخابرات در حوزه ارسالدانشجوي گرایش .شود

و هاي موجي اطالعات از روش دریافت و 
از دواین گرایش . کندمخابراتي فعاليت مي 

سيستم هاي»و « ميدانمخابرات »قسمت عمده 
.شودتشکيل مي « مخابراتي

برق توليد، اصلي مهندسين این گرایشهدف 
خطوططریق ها، انتقال برق از نيروگاه در 

وخانگي مصارف براي آن توزیع انتقال و 
ن بنابراین دانشجویان ای.استکارخانجات 
رق، بتوليد مختلف هاي به روش گرایش باید 

آشنا سيستم هاي توزیعو نيرو خطوط انتقال 
.شوند

خروجي هاي یک ، کنترل هدف این گرایش
آن و با توجه به مبناي ورودي هاي بر سيستم 

سيستمآن طراحي و نکات موردنظر شرایط ویژه 
ده نقش ارزندیگر علوم پيشرفت کنترل در . است

ا توان کنترل رطوریکه مي به . کندایفا مي را اي 
به هاي دیگر برق و رشته ميان مهندسي اتصال 

.حساب آورد

الکترونيک

قدرت

مخابرات

کنترل

گرايش ها
(کارشناسي )
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کارشناسي مقاطع باالتر

.استتحصيل قابل دکتري نيز در مقطع 

، داراي گرایش هاي الکترونيکارشد کارشناسي در مقطع 
مهندسي و ،سيستمهاي دیجيتال مخابرات، کنترل، قدرت 

.باشدپزشکي مي 
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کوچک و بزرگ در کشور، فرصتهاي با توسعه صنعت ایران امروزه در 
ر در کایافتن . برق فراهم شده استهاي شغلي فراواني براي مهندسين 

عميق جاي یادگيريکه به التحصيالني فارغ براي رشته این ارتباط با 
تفا اکهاي درسي الزم، تنها به گذراندن واحد توانایي هاي دروس و کسب 

ح در سطتوزیع انرژي با توجه به همچنين . کرده اند، آسان نخواهد بود
.به جز تهران، به مراتب آسان تر خواهد بودهاي کشور، کار در شهر 

موقعيت شغلي




