
 قرشته تحصیلی مهندسی برمعرفی 

گرايش الكترونیك، مخابرات، كنترل و قدرت است.  4رشته مهندسی برق در مقطع كارشناسی داراي 

البته گرايش هاي فوق در مقطع لیسانس تفاوت چندانی با يكديگر ندارند و هر گرايش با گرايش ديگر 

لتحصیالن مهندسی برق در بازار كار واحد يا كمتر متفاوت است. و حتی تعدادي از فارغ ا 03تنها در 

جذب گرايشهاي ديگر اين رشته می شوند. در اينجا به معرفی اجمالی هر يك از اين گرايش ها پرداخته 

 :می شود

 كگرايش الكترونی

گرايش الكترونیك به دو زير بخش عمده تقسیم می شود. بخش اول میكروالكترونیك است كه شامل 

علم مواد، فیزيك الكترونیك، طراحی و ساخت قطعات از ساده ترين آنها تا پیچیده ترين آنها است و 

بخش دوم نیز مدار و سیستم نامیده می شود و هدف آن طراحی و ساخت سیستم ها و تجهیزات 

 .كترونیكی با استفاده از قطعات ساخته شده توسط متخصصان میكروالكترونیك استال

گرايش الكترونیك يكی از گرايشهاي جالب مهندسی برق است كه محور اصلی آن آشنايی با قطعات نیمه 

هادي، توصیف فیزيكی اين قطعات، عملكرد آنها و در نهايت استفاده از اين قطعات، براي طراحی و 

 .دارها و دستگاههاي است كه كاربردهاي فنی و روزمره زيادي دارنساخت مد

 تگرايش مخابرا



هدف از مخابرات ارسال و انتقال اطالعات از نقطه اي به نقطه ديگر است كه اين اطالعات می تواند 

 .صوت، تصوير يا داده هاي كامپیوتري باشد

مخابرات از دو گرايش میدان و سیستم تشكیل می شود. كه در گرايش میدان، دانشجويان با مفاهیم میدان 

هاي مغناطیسی، امواج، ماكروويو، آنتن و ... آشنا می شوند تا بتوانند مناسبترين وسیله را براي انتقال 

 .دموجی از نقطه اي به نقطه ديگر پیدا كنن

مده مهندسی مخابرات گرايش سیستم، طراحی فلیترهاي مختلفی است كه همچنین يكی از فعالیت هاي ع

می توانند امواج مزاحم شامل صوت يا پارازيت را از امواج اصلی تشخیص و آنها را حذف كرده و تنها 

 .دامواج اصلی را از آنتن دريافت كنن

رايش میدان و سیستم ايجاد گفتنی است كه امروزه با توسعه مخابرات بی سیم، ارتباط نزديكتري بین دو گ

شده است. براي نمونه در گوشی تلفن همراه ما هم تجهیزات مربوط به مدارهاي مخابراتی و هم تجهیزات 

مربوط به فرستنده و هم آنتن گیرنده را داريم. از همین رو يك مهندس مخابرات امروزه بايد از هر دو 

 .داه بی سیم را طراحی كنگرايش بخوبی اطالع داشته باشد تا بتواند يك دستگ

 لگرايش كنتر



اگر بخواهیم يك تعريف كلی از كنترل ارائه دهیم، می توانیم بگويیم كه هدف اين علم، كنترل خروجی 

هاي يك سیستم بر مبناي ورودي هاي آن و با توجه به شرايط ويژه و نكات مورد نظر طراحی آن سیستم 

 .می باشد

رد استفاده قرار نمی گیرد. بلكه در شاخه هاي ديگري از علوم علم كنترل فقط در مهندسی برق مو

مهندسی و حتی علوم انسانی كاربرد دارد. به عنوان نمونه كنترل فرآيند تصفیه نفت در يك پااليشگاه، 

كنترل عملكرد يك نیروگاه برق، سیستم كنترل ناوبري يك كشتی و يا كنترل تحوالت و تغییرات جمعیتی 

 .دی از كاربرد علم كنترل می باشنمونه هاي متنوع

گفتنی است كه گرايش كنترل داراي زير بخش هاي متنوعی مانند كنترل خطی، غیرخطی، مقاوم، 

 .تتطبیقی، ديجیتالی، فازي و غیره اس

در رشته هاي مهندسی مكانیك، مهندسی شیمی، مهندسی هوافضا، مهندسی سازه و مهندسی هاي ديگر 

ستیم اما نوع سیستم كنترلی در هر رشته مهندسی متفاوت است. براي مثال در نیز ما شاهد علم كنترل ه

مهندسی مكانیك نوع كنترل، مكانیكی و در مهندسی شیمی براساس فرآيندهاي شیمیايی است. اما در 

كل هدف مهندسی كنترل، طراحی سیستمی است كه بتواند عملكرد يك دستگاه را در حد مطلوب حفظ 

 .دكن



يا اتوماتیك كردن خط تولید، يكی ديگر از فعالیت هاي مهندسی كنترل است. يعنی  خودكار كردن

مهندس كنترل می تواند به گونه اي خط تولید را هماهنگ و كنترل كند كه محصول تولید شده طبق برنامه 

 .دتعیین شده و با بهترين كیفیت به دست آي

 تگرايش قدر

در نیروگاهها، انتقال برق از طريق خطوط انتقال و توزيع آن هدف اصلی مهندسین اين گرايش، تولید برق 

در شبكه هاي شهري و در نهايت توزيع آن براي مصارف خانگی و كارخانجات است. بنابراين يك 

 .مهندس قدرت بايد به روشهاي مختلف تولید برق، خطوط انتقال نیرو و سیستم هاي توزيع آشنا باشد

در زمینه طراحی و ساخت سیستم هاي مورد استفاده در تولید، توزيع، گرايش قدرت به آموزش و پژوهش 

 انواع با تولید شاخه در رشته اين دانشجويان ديگر عبارت به .دمصرف و حفاظت از برق می پرداز

 روشهاي توزيع، و انتقال بخش در و. شوند می آشنا...  و تركیبی سیكل گازي، آبی، نیروگاههاي

از كابلهاي هوايی و زيرزمینی را مطالعه می كنند و در شاخه حفاظت نیز انواع  اعم برق انتقال مختلف

وسايل و تجهیزات حفاظتی كه در مراحل مختلف تولید، توزيع، انتقال و مصرف انرژي، انسانها و 

تاسیسات را در برابر حوادث مختلف محافظت می كنند، مورد بررسی قرار می دهند كه از آن میان می 

 .دنواع رله ها، فیوزها، كلیدها و در نهايت سیستم هاي كنترل اشاره كرتوان به ا



يكی ديگر از شاخه هاي قدرت نیز ماشین هاي الكتريكی است كه شامل ژنراتورها، ترانسفورماتورها و 

 .تموتورهاي الكتريكی می شود كه اين شاخه از زمینه هاي مهم صنعتی و پژوهشی گرايش قدرت اس

 ریل در مقاطع باالتوضعیت ادامه تحص

فارغ التحصیل در مقطع كارشناسی برق كه مدرك خود را در يكی از چهار گرايش الكترونیك، 

مخابرات، قدرت و كنترل می گیرد، می تواند در يكی از اين گرايشها )اختیاري( يا رشته اي كه برق زير 

الكترونیك،  -رت: مهندسی برقمجموعه اي براي آن تعريف شده، ادامه تحصیل نمايد. اين رشته به صو

 -مخابرات )شامل گرايش هاي: میدان، سیستم، موج، رمز، مايكرونوري( برق -قدرت، برق -برق

كنترل، مهندسی پزشكی )گرايش بیوالكتريك(، مهندسی هسته اي )دو گرايش مهندسی راكتور و 

 .رباتیك( استمهندسی پرتو پزشكی، مهندسی كامپیوتر )معماري كامپیوتر، هوش مصنوعی و 

تر گرايشهاي  براي تحصیل در مقطع دكتراي تخصصی، می توان، در هر يك از زيرشاخه هاي تخصصی

ياد شده میزان مورد نیاز واحدها را اخذ كرد و رساله دكتري را در همان موضوع خاص ارائه داد. مسلم 

دامه تحصیل در كلیه است اين زير شاخه ها، گرايشهاي تخصصی تر اين چهار گرايش است. امكان ا

گرايشهاي ياد شده در مقطعهاي كارشناسی ارشد و تا حد زيادي در دوره دكتري، در داخل كشور وجود 

دارد. رشته برق به دلیل كاربردي بودن آن در بسیاري از علوم مهندسی ديگر، براي فارغ التحصیالن 

 .دامكان تحصیل در بسیاري گرايشها و دانشها را فراهم می كن



 كالكترونی -وس تخصصی مهندسی برق در

از درسهاي پايه و اصلی موثر در مهندسی الكترونیك می توان به درسهاي مدارهاي الكتريكی، الكترونیك 

، مدارهاي منطقی و مخابرات اشاره كرد. بعضی از درسهاي تخصصی اين گرايش عبارتند 1و  2

كامپیوتر، مدارهاي مخابراتی، فیزيك مدرن و  معماري میكروپروسسور، پالس، تكنیك ،0 الكترونیك :زا

 .فیزيك الكترونیك

 تمخابرا -درسهاي تخصصی مهندسی برق

از درسهاي پايه و اصلی موثر در مهندسی مخابرات می توان به درسهاي رياضی مهندسی تجزيه و تحلیل 

هاي تخصصی سیستمها، مدارهاي الكتريكی، الكترونیك و الكترومغناطیس اشاره كرد. بعضی از درس

 امواج، انتشار و ها انتن مخابراتی، مدارهاي ،0 الكترونیك امواج، و میدان ،2 مخابرات :زعبارتند ا

 .میكروكامپیوتر اصول و ماكروويو

 تقدر -دروس تخصصی مهندسی برق

از درسهاي پايه و اصلی موثر در مهندسی قدرت می توان به دروس مدار، الكترومغناطیس، الكترونیك، 

 ،0 الكتريكی ماشینهاي :زن و بررسی اشاره كرد. بعضی از درسهاي تخصصی اين گرايش عبارتند اماشی

 میكروكامپیوتر، اصول قوي، فشار و عايق حفاظت، و رله نیروگاه، و تولید قدرت، الكترونیك

 .(ويژه)مخصوص ماشینهاي و ترمودينامیك



 لكنتر -درسهاي تخصصی مهندسی برق

از درسهاي پايه و اصلی موثر در مهندسی كنترل می توان به درسهاي مدار، الكترونیك، رياضی مهندسی، 

تجزيه و تحلیل سیستم و كنترل خطی اشاره كرد. بعضی از درسهاي تخصصی اين گرايش عبارتند 

، میكروكامپیوتر اصول دقیق، ابزار صنعتی كنترل مدرن، كنترل غیرخطی، و ديجیتال كنترل :زا

 تترمودينامیك و مبانی تحقیق در عملیا

 


