رشته های مقطع کارشناسی ورودی های قبل از 1386
مهندسی برق  -الکترونیک
الكترونيك نوين به وجود آورنده سيستمها و ابزارهاي پيچيدهاي است كه در بسياري از مصارف زندگي روزمره و شاخههايمختلف
صنعت ،پزشكي و مهندسي مورد استفاده قرار ميگيرند .هدف از ارائه اين مجموعه تربيت كارشناساني در زمينهشناخت نحوه عملكرد
و چگونگي نگهداري و بهرهبرداري و تجزيه و تحليل سيستمهاي الكترونيكي در واحدهاي مختلفصنعتي و خدماتي كشور است .براي
اين منظور ،در اين مجموعه دانشجويان با فيزيك نيمههاديها ،ساختمان و طرز كار عناصرالكترونيكي مانند انواع ترانزيستورها ،ديودها
و مدارهاي مجتمع و نيز آناليز مدارها و سيستمهاي الكترونيكي آشنا ميشوند.جهت تجزيه وتحليل اين سيستمها از روشهاي
كالسيك و نيز از روشهاي مبتني بر محاسبات كامپيوتري استفاده وافر ميشود.
دروس كارشناسي گرايش الكترونيك عالوه بر آشنا كردن دانشجويان با اصول شاخه الكترونيك ،به گونهاي برنامهريزي شدهاندتا
دانشجويان را براي ادامه تحصيل در مقاطع باالتر نيز به نحو مطلوب آماده نمايند .فهرست دروس تخصصي گرايشالكترونيك در
جدول  5آمده است .همانگونه كه در اين جدول ذكر شده ،برنامه تخصصي اجباري اين گرايش مشتمل بر 27واحد درسي است .البته
دانشجوياني كه عالقمند به آشنايي بيشتر با مطالب اين گرايش ميباشند ،ميتوانند عالوه بر اين دروس،در دروس مقطع كارشناسي
ارشد گرايش الكترونيك نيز به صورت اختياري ثبتنام نمايند.
مهندسی برق  -قدرت
موضوع اصلي اين مجموعه ،توليد ،انتقال ،توزيع و تبديل انرژي الكتريكي است .مهندسي سيستمهاي قدرت و ماشينهاي الكتريكي
دو شاخه كالسيك اين مجموعه هستند كه در آنها مسائلي نظير بررسي ،طراحي ،بهرهبرداري ،كنترل و حفاظتسيستمهاي قدرت و
اجزاء آن مورد مطالعه قرار گرفته و اصول كار و طراحي انواع ماشينهاي الكتريكي آموزش داده ميشود.
به عالوه در شاخه نويني از مهندسي قدرت تحت عنوان الكترونيك قدرت ،سيستمهايي كه از تركيب مبدلهاي استاتيكي
انرژيالكتريكي ماشينهاي الكتريكي و مدارهاي الكترونيكي حاصل ميشوند مورد بررسي قرار ميگيرند.
دروس كارشناسي گرايش قدرت عالوه بر آشنا كردن دانشجويان با اصول شاخه قدرت ،به گونهاي برنامهريزي شدهاند تا دانشجويان
را براي ادامه تحصيل در مقاطع باالتر نيز به نحو مطلوب آماده نمايند .فهرست دروس تخصصي گرايش قدرت درجدول  6آمده است.
همانگونه كه در اين جدول ذكر شده ،برنامه تخصصي اجباري اين گرايش مشتمل بر  27واحد درسي است.البته دانشجوياني كه
عالقمند به آشنايي بيشتر با مطالب اين گرايش ميباشند ،ميتوانند عالوه بر اين دروس ،در دروس مقطعكارشناسي ارشد گرايش
قدرت نيز به صورت اختياري ثبت نام نمايند.

مهندسی برق  -کنترل
در سيستمهاي پويا نظير سيستمهاي الكتريكي ،مكانيكي و بيولوژيكي كه با زمان تغيير كرده و اغتشاشات متعددي نيز بر آنها
اثرميكنند ،مسئله كنترل خودكار و تغيير رفتار سيستم براي نزديككردن پاسخهاي آنها به مقادير مطلوب همواره موردنظر
ميباشد.هدف از مجموعه كنترل در دانشكده مهندسي برق ،آشنايي دانشجويان با چگونگي تجزيه و تحليل و مدلسازي سيستمهاي
پوياو معرفي اصول طراحي و نحوه استفاده از سيستمهاي كنترل خودكار براي بهبود رفتار اين گونه سيستمها ميباشد .به عالوه،
باتوجه به قابليتهاي نويني كه در طي دهههاي اخير در پردازش اطالعات توسط كامپيوتر به وجود آمده است ،كاربرد كامپيوتر
درشبيهسازي رفتار سيستمهاي پويا قسمتي از برنامه آموزشي مجموعه كنترل را تشكيل ميدهد .كاربرد سيستمهاي مختلف كنترلدر
كارخانهها و مراكز صنعتي و واحدهاي خدماتي ،نيروگاهها ،سيستمهاي هوايي و فضايي ،مهندسي پزشكي و حتي اقتصاد ومديريت
صنعتي ،تنها بخشي از كاربردهاي متنوع مجموعه كنترل در صنايع مختلف است.
دروس كارشناسي گرايش كنترل عالوه بر آشنا كردن دانشجويان با اصول شاخه كنترل ،به گونهاي برنامهريزي شدهاند تا دانشجويان
را براي ادامه تحصيل در مقاطع باالتر نيز به نحو مطلوب آماده نمايند .فهرست دروس تخصصي گرايش كنترل درجدول  7آمده است.
همانگونه كه در اين جدول ذكر شده ،برنامه تخصصي اجباري اين گرايش مشتمل بر  27واحد درسي است.البته دانشجوياني كه
عالقمند به آشنايي بيشتر با مطالب اين گرايش ميباشند ،ميتوانند عالوه بر اين دروس ،در دروس مقطعكارشناسي ارشد گرايش
كنترل نيز به صورت اختياري ثبتنام نمايند.
مهندسی برق  -مخابرات
با توجه به نقش روزافزون ارتباطات و انتقال اطالعات در زندگي بشري و نيز تنوع صنايع مخابراتي در داخل كشور ،تربيتكارشناساني
متخصص در زمينههاي شناخت نحوه عملكرد و چگونگي نگهداري و بهرهبرداري ،تجزيه و تحليل و طراحيسيستمهاي مخابراتي از
اهميت بهسزايي برخوردار است .در مجموعه كارشناسي مخابرات تحت عناويني همچون سيستمهايمخابراتي ،آنتن ،ميدانها و امواج،
انتشار امواج ،خطوط انتقال ،مايكروويو ،سوئيچينگ الكترونيك ،سيستمهاي تلويزيون،مخابرات نوري ،شبكههاي مخابرات كامپيوتري،
رادار و مخابرات ماهوارهاي ،دانشجويان مسائل و فنون انتقال اطالعات درسيستمهاي راديويي ،كابلها و فضا را مورد مطالعه قرار داده
و عالوه بر آن درباره قطعات ،مدارها و سيستمهاي مختلفي كه درمخابرات به كار برده ميشود آموزش ميبينند.
دروس كارشناسي گرايش مخابرات عالوه بر آشنا نمودن دانشجويان با اصول شاخه مخابرات ،به گونهاي برنامهريزي شدهاند تا
دانشجويان را براي ادامه تحصيل در مقاطع باالتر نيز به نحو مطلوب آماده نمايند .فهرست دروس تخصصي گرايش مخابرات درجدول
 8آمده است .همانگونه كه در اين جدول ذكر شده ،برنامه تخصصي اجباري اين گرايش مشتمل بر  29واحد درسي است.البته
دانشجوياني كه عالقمند به آشنايي بيشتر با مطالب اين گرايش ميباشند ،ميتوانند عالوه بر اين دروس ،در دروس
مقطعكارشناسيارشد گرايش مخابرات نيز به صورت اختياري ثبتنام نمايند.

