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تاریخچه مهندسی برق  

 به عنوان یک مهندس برق بد نیست که بدانیم یک مهندس کیست؟ یک مهندس خوب کدامست؟ 
مهندسی برق یعنی چه؟ چه کسانی در پیشرفت این شاخه از توانایی هاي بشر نقش داشته و سیر تکاملی 
آن چگونه بوده است؟ دانایی ها و توانایی هاي بشري را می توان به سه گروه تقسیم کرد: علوم، فنون و 

هنر. علوم نیز یا نظري هستند، مانند: ریاضی، فلسفه، منطق، اخالق، ...یا جتربی هستند، مانند: 
فیزیک، شیمی، زیست شناسی، ...علوم بیشتر با تفکر و تعقل سر و کار دارند. فنون بیشتر جنبه 

یدي و ممارست دارند مانند: کوزه گري، خیاطی، شنا، ...و باالخره هنر بیشتر با احساس و خالقیت 
سرو کار دارد، مانند، تیاتر، نقاشی، مجسمه سازي، .... البته یک خط مشخص بین این سه گروه منی 
توان کشید و یک تقسیم بندي ساده مانند فوق در خیلی از موارد امکان پذیر نیست. براي مثال ریاضی 

ممکنست محض و انتزاعی باشد، و ممکنست کاربردي و جتربی باشد؛ ولی در هر صورت علم است. 
همچنین فیزیک در قدیم بیشتر جتربی بوده است و فیزیک مدرن بیشتر نظري است.پزشکی عمومی به 

مقدار کمی علم نظري، مقدار زیاد به علم جتربی و مقداري کمتر به فن و باالخره قدري هنر نیاز دارد در 
صورتی که جراحی مولفه هاي فن و هنرش بیشتر است.معماري بیشتر فن و هنر و کمتر علم است. و 

باالخره مهندسی ملقمه اي از علم، فن و هنر است. 



تاریخچه مهندسی برق  

 مهندسی عبارت است از: استفاده از اصول علمی و ریاضی در به نتیجه رسانیدن 
طراحی، ساخت و کار برد موثر و اقتصادي سازهها، ماشین آالت، فرایندها و 

سیستمها. مهندس کسی است که شغلش مهندسی باشد. بنابراین یک مهندس فردي 
است که با استفاده از علوم جتربی )عمدتاً فیزیک( و دانش ریاضی دستگاههایی را 

طرح می کند و می سازد. مهندسی برق3آن شاخه از مهندسی است که بیشتر بر روي 
آن قسمت از فیزیک تکیه می کند که به الکتریسیته و مغناطیس مربوط می شود. 



تاریخچه مهندسی برق  

 مهندس خوب کیست؟ اگر بخواهیم بکمک تعاریف فوق یک مهندس خوب را توصیف کنیم می 
تواند تعاریف گوناگونی حاصل شود:یک مهندس خوب یعنی یک ریاضی دان خوب و یک 

تکنسین خوب. این تعریف منسوب به دانشمند شهیر مخابرات، شانن است.اگر تعریف فوق را 
بخواهیم براي بیش از یک مهندس مخابرات سیستم تعمیم دهیم، به این تعریف می رسیم: یک 

مهندس خوب باید یک فیزیک دان، یک ریاضی دان و یک تکنسین خوب باشد.فیزیکدانان 
افرادي هستند که با مطالعه پدیده هاي طبیعی، اصول حاکم بر آنها را کشف کرده توسط روابط 

ریاضی توصیف می کنند؛ اینان کار خود را در همین حد متوقف می سازند. تکنسین ها افرادي 
هستند که با دستگاهها و وسایل به خوبی کار می کنند، یا بعضاً آنها را می سازند؛ در صورتی که 
از اصول و نحوه کار کرد آنها اطالع کافی ندارند. یک مهندس کسی است که کار فیزیک دان را 

-از جایی که رها شده است، جهت پیاده سازي یک وسیله- در دست می گیرد، و به کمک 
تکنسین به امتام می رساند. 



تاریخچه مهندسی برق  

 یک مهندس خوب کسی است که با احاطه به علم، فن و هنر؛ وسایلی را میسازد که 
باعث آسایش و ارتقاي مادي و معنوي انسانها شود.یک مهندس خوب کسی است که 

بداند مطلب مورد نیاز براي ساخت وسیله مطلوبش در کدام کتاب درج شده است 
(آدم چرخ را دوباره اختراع منی کند!).

 یک مهندس خوب کسی است که با الگو برداري و کپی آگاهانه از وسایل موجود به 
ساخت وسایل مشابه یا پیشرفته تر نایل شود (مهندسی معکوس ). 



روند تکاملی مهندسی برق 

 مهندسی برق، در مقایسه با سایر علوم و فنون بسیار جوان است. ادبیات، فلسفه، هنر، تاریخ، ریاضیات، 
پزشکی، عمران، مکانیک، ...سابقه چند هزار ساله دارند. گویند سینوهه، پزشک فرعون مصر در 

چهار هزار سال قبل، جراحی مغز فرعون را با موفقیت اجنام داده و غده اي را از مغز او خارج کرده است. 
کشتی سازي فینقی ها، ساخت اهرام مصر، تخت جمشید، سازه هاي یونان، روم و قوم مایا، داستان 

هاي هومر، تاریخ هرودت، فالسفه و ریاضی دانانی چون ارسطو، افالطون، ارشمیدس، بطلمیوس،... 
همگی به زمان قبل از میالد مسیح تعلق دارند. در صورتی که تنها موردي که به مهندسی برق مربوط 

می شود و در این دوره اتفاق افتاده است، کشف خاصیت کهربایی عنبر توسط تالس، فیلسوف و 
ریاضی دان یونانی در حدود 600 سال قبل از میالدمسیح است. همچنین از زمانهاي قدیم خاصیت 
آهنربایی سنگ معدن مگنزیاواقع در ناحیه تسالیدر یونان شناخته شده بود.در سال 1938 در عراق 

شیئی کشف شد که قدمت آن به 250 سال قبل از میالد بر می گردد. این شیء که باطري بغداد 
نامیده می شود، ظاهراً جهت آب فلز کاری مورد استفاده قرار می گرفته است، که البته صحت این 

مطلب هنوز تایید نشده است. 



روند تکاملی مهندسی برق  

 از این موارد که بگذریم تا سال 1601 مطالب و مستنداتی در مورد برق گزارش 
نشده است. در این سال یک پزشک انگلیسی به نام ویلیام گیلبرت، با مطالعاتی که 
در مورد خاصیت کهربایی عنبر میکرد، این خاصیت را در بعضی اجسام دیگر (نظیر 
شیشه، گوگرد، ...) کشف کرد. او این مواد را الکتریکا و این پدیده را الکتریسیته 

نامید. بنابراین می توان با این دید، آغاز قرن هفدهم میالدي را مقارن با پیدایش 
مهندسی برق دانست؛ هر چند که مطابق تعریف فوق هنوز به ”مهندسی“ نرسیده ایم! 



روند تکاملی مهندسی برق  

 در سال 1663 شهردار ماگدبورگ به نام گوریکه به کمک کره هاي دوار گوگردییک ماشین 
تولید الکتریسیته ساکن درست کرد. مدتی بعد اسحاق نیوتن پیشنهاد کرد که کره هاي 

گوگردي با کره هاي شیشه اي جانشین شوند.در سال 1729 طبیعیدان انگلیسی، گري، 
خاصیت هدایت الکتریکی فلزات را کشف کرد. وي همچنین بعنوان کاشف اثر میدان 

الکتریکی شناخته می شود.فرانکلین، سیاستمدار، نویسنده و طبیعی دان آمریکایی، در سال 
1752 خاصیت الکتریکی رعد و برق را ثابت می کند.در سال 1780 پزشک و طبیعی 

دان ایتالیایی به نام گالوانی، هنگامی که مشغول تشریح یک قورباغه بود، به طور اتفاقی متوجه 
شد که بر اثر متاس دو فلز متفاوت )چاقو و چنگک جراحی( با ران قورباغه، ران منقبض می 

شود. به این ترتیب ایجاد جریان الکتریکی توسط مواد شیمیایی، به عبارت دیگر تبدیل انرژي 
شیمیایی به انرژي الکتریکی کشف شد. 



روند تکاملی مهندسی برق  

 حدود بیست سال بعد یعنی در سال 1801، ولتا، فیزیکدان ایتالیایی، اولین باتري را 
که ”املان گالوانی“نامیده بود در حضور ناپلئون به منایش گذاشت. این زمان را می توان 

سر آغاز الکتریسیته جاري دانست.دیوي، شیمیدان انگلیسی، در سال 1802 با 
گذرانیدن جریان الکتریکی از یک رشته سیم باعث گداخته شدن آن و ایجاد نور شد. 

همچنین با عبور جریان الکتریکی از دو میله زغالی جرقه ایجاد کرد )تبدیل انرژي 
الکتریکی به انرژي نورانی(. وي در سال 1813موفق شد توسط یک باتري عظیم 

که از 1000 عنصر تشیکل شده بود، یک قوس الکتریکی پیوسته ایجاد مناید. 



روند تکاملی مهندسی برق  
 در سال ۱۸۱۱پواسون، ریاضیدان و فیزیکدان فرانسوي، نظریه ”پتانسل الکتریکی“ را بیان داشت.در سال ۱۸۲۰نیز وقایع مهمی در زمینه برق اتفاق می 

افتد. ارستد، دانشمند دامنارکی، ایجاد میدان مغناطیسی را در اطراف یک سیم حامل جریان الکتریکی کشف می کند. این خاصیت توسط آمپر، بیو و 
ساوار، دانشمندان فرانسوي، در همان سال توصیف می شود.شوایگر، استاد دانشگاه در آملان، گالوانو متر را اختراع می کند. لذا از این زمان جریان 

الکتریکی قابل اندازه گیري می شود.در سال ۱۸۲۱فاراده فیزیک دان انگلیسی پیشنهاد اولین مدل یک موتور ساده الکتریکی را ارایه می دهد.در سال 
۱۸۲۲ آمپر رابطه بین نیروي وارده به دو سیم حامل جریان را بدست می آورد )قانون آمپر(.در سال ۱۸۲۶اهم فیزیک دان آملانی رابطه بین ولتاژ، جریان و 
مقاومت را کشف می کند )قانون اهم(.در سال ۱۸۳۱فاراده قانون اندوکسیون را توصیف کرده بدین وسیله پایه هاي نظري ساخت ترانسفورماتور را بنا 

می نهد.ریچی در سال ۱۸۳۳ اولین مولد الکتریکی را به کمک یک سیم پیچ دوار و یک آهنرباي ثابت ارایه میدهد.یاکوبی، مهندس آملانی، در سال 
۱۸۳۸قایقی را به منایش می گذارد که با موتور الکتریکی حرکت می کند.در اول ماه می ۱۸۴۹مورس دستگاه تلگراف را در دفتر ثبت اختراعات آمریکا به 
نام خود به ثبت رسانید. شاید بتوان گفت -طبق تعریفی که قبالً براي مهندسی شده بود- که مهندسی برق در این روز متولد شده است، زیرا کارهایی که 

تا کنون در زمینه برق اجنام شده بود عمالً مربوط به فیزیک می شدند. با این دید می توان گفت که فقط حدود ۱۶۰ سال از عمر مهندسی برق می 
گذرد.مورس استاد نقاشی و مجسمه سازي دانشگاهنیویورك بود، که به طور اتفاقی در یک سفر در سال ۱۸۳۲در مورد الکترومغناطیس شنیدو از آن زمان 
به فکر ساخنت دستگاهی براي انتقال اطالعات از راه دور افتاد. مورس اولین دستگاه خود را در سال ۱۸۴۴ساخت.البته در سال ۱۸۳۷کوك و وتستون نیز 

یک نوع تلگراف اختراع کرده و به ثبت رسانیده بودند؛ مورس نیز با گیل و ویل شریک بود،ولی در نهایت تلگراف به نام مورس شناخته شد. ساخت 
تلگراف و حروف )کد( مورس زمینه ساز مخابره از راه دور )مخابرات( شد. البته از بیش از ۲۰۰۰سال قبل از آن از مخابرات نوري استفاده می شد.در 

سال ۱۸۵۸اولین کابل کشی زیر دریایی توسط شرکت مورس جهت ارتباط تلگرافی بین آمریکا و اروپا آغاز و در سال ۱۸۶۶ از آن بهره برداري شد.



روند تکاملی مهندسی برق  

 در سال ۱۸۵۵ماکسول، استاد فیزیک در اسکاتلند، الکترودینامیک مدرن را پایه گذاري می کند. وي در 
سال ۱۸۶۴نظریه الکترومغناطیسی نور را ارایه می دهد. او در سال ۱۸۷۳با انتشار مقالهاي در باره 

الکترومغناطیس، معادالت مشهور خود را )معادالت ماکسول( بیان می دارد و به این نتیجه می رسد که می 
توان انرژي را بکمک امواج الکترومغناطیسی منتقل منود.در سال ۱۸۶۶زیمنس آملانی و وتستون انگلیسی، 

اصل ”دینامو-الکتریک“ را کشف کرده، نحوه تبدیل انرژي مکانیکی به انرژي الکتریکی را آشکار می 
سازند )دینام(.گراهام بل آمریکایی اولین تلفن قابل استفاده را در سال ۱۸۷۶به ثبت می رساند.ادیسون، 
مخترع آمریکایی، در سال ۱۸۷۸شرکت خود را تاسیس می مناید. یک سال بعد المپ رشته اي خود را با 

طول عمر ۴۵ساعت، به جهان عرضه می کند.وي در سال ۱۸۸۲اولین شبکه برق رسانی جهان را، با 
مشترك، با جریان مستقیم و ولتاژ ۱۱۰ولت دایر می کند. در سال ۱۸۸۷تسال چند اختراع در مورد جریان 

متناوب به ثبت می رساند. در سال هاي بعد منازعات سختی بین ادیسون و تسال بر سر مناسبتر بودن جریان 
مستقیم یا متناوب جهت انتقال، توزیع و استفاده از برق در میگیرد که به ”جنگ جریانها “ مشهور می شود. 
سر اجنام-با اثبات برتري جریان متناوب- تسال فاحت این نبرد معرفی می شود.در نتیجه جریان متناوب به عنوان 

استاندارد، جهت تبدیل و انتقال انرژي الکتریکی انتخاب می شود. 



روند تکاملی مهندسی برق  

 در سال ۱۸۸۸هرتز، فیزیک دان آملانی، وجود امواج الکترومغناطیس را، که قبالً توسط 
ماکسول پیشبینی شده بود، در آزمایشگاه به اثبات رسانید. از این تاریخ، عصر 

”مخابرات بی سیم“ آغاز می شود. هرتز یک فرستنده و گیرنده رادیویی (بیسیم) 
درست کرد و توانست در آزمایشگاه خود امواج را تولید و در فاصله چندین دسی 

متري آنها را تشخیص دهد. در سال ۱۸۹۶پوپف روس یک تلگراف بیسیم ساخت و 
توانست اطالعات را بدون سیم به فاصله ۶۰متر منتقل مناید. در همان سال مارکونی 

ایتالیایی توانست به فاصله ۲۴۰۰ متري دست یابد. 



روند تکاملی مهندسی برق  
 در سال ۱۸۹۰اولین قطار برقی زیر زمینی )مترو( در لندن مورد بهره برداري قرار می گیرد.در سال 

۱۸۹۹اولین قطار برقی بین شهري در برلین راه اندازي می شود ) 40km, 750V , 40Hz (.در 
سال ۱۹۰۱براون آملانی یکسو ساز نیمه هادي )دیود مس- اکسید مس( و در سال ۱۹۰۴فلمینگ 

انگلیسی اولین المپ رادیو )دیود خالء( را ابداع می کند.در سال ۱۹۰۶ فون لینب اتریشی و دو فارست 
آمریکایی مستقل از یک دیگر، المپ تقویت کننده )تریود ( را اختراع کردند.در سال ۱۹۰۶اولین 

جاروي برقی، در سال ۱۹۱۰ اولین یخچال برقی و در سال ۱۹۲۰ اولین ماشین لباس شویی وارد بازار 
شدند.اونس فیزیک دان هلندي و برنده جایزه نوبل، در سال ۱۹۱۱ ابررسانایی را کشف می کند.در 

سال ۱۹۲۳ اولین خط انتقال ولتاژ باال با ولتاژ ۲۲۰کیلو ولت وارد شبکه برق رسانی آمریکا می شود. در 
همین سال تلویزیون الکترو مکانیکی توسط بیارد انگلیسی اختراع می شود. ولی ساخت اولین دستگاه 
متام الکترونیکی قابل استفاده توسط فارنزورت در آمریکا در سال ۱۹۲۸ اجنام می پذیرد.در منایشگاه بین 

املللی سال ۱۹۳۶ در پاریس، شرکت اسرام اولین المپ هاي مهتابی را عرضه می مناید.در سال ۱۹۴۰ 
رادار در آزمایشگاه هاي وزارت دفاع انگلستان اختراع می شود. 



روند تکاملی مهندسی برق  

 در سال ۱۹۴۱اولین کامپیوتر قابل استفاده جهان بنام Z3 توسط تسوزه آملانی ساخته شد. این کامپیوتر الکترو 
مکانیکی بوده، به کمک تعداد زیادي رله کار می کرد. نامبرده دو سال قبل Z1 و Z2 را بدون حصول موفقیت 
ساخته بود. Z22در موزه برلین موجود و هنوز قابل بهره برداري است.با ساخت اولین کامپیوتر الکترونیکی بنام  

ENIAC توسط اکرت و موچلی در سال ۱۹۴۶ در آمریکا، عصر کامپیوتر آغاز شد. در ساخت این رایانه ۱۴۶۴۸ 
المپ الکترونی به کار رفته بود. توانی که این سیستم مصرف می کرد بالغ بر ۵۰۰کیلو وات بود!ساخت ترانزیستور 

در ۲۳دسامبر ۱۹۴۷در آزمایشگاه بل در آمریکا توسط سه محقق: شاکلی، باردین و براتن پنجره جدیدي را براي 
کوچکتر کردن مدارها و سیستم هاي الکترونیکی گشود. تکنولوژي ترانزیستور جاده صاف کن مدارهاي مجتمع-

که در سال ۱۹۵۸توسط کیلبی و مستقل از او درسال ۱۹۵۹توسط نویس  ابداع شده بود- گشت.در سال 
۱۹۵۵اولین نیروگاه هستهاي با نیروي ۹ مگا وات، در انگلستان مورد بهره برداري قرار گرفت.در سال ۱۹۶۰ اولین 
دستگاه لیزر درست شد.در سال ۱۹۷۱ اولین میکروپروسسور با نام ۴۰۰۴ توسط هف در شرکت اینتل ساخته شد. 
این پروسسور چهار بیتی بود. اولین پروسسور ۸ بیتی تولید همین شرکت حتت نام ۸۰۰۸ بود. پروسسوري که با آن 

اولین کامپیوتر شخصی ساخته شد، ۸۰۸۰ نام داشت که متعلق به شرکت اینتل بود و در سال ۱۹۷۳ وارد بازار 
شد. 



روند تکاملی مهندسی برق  

 پس از این تاریخ عمالً پدیده جدیدي در برق بوجود نیامده است. و پیشرفت هاي شگرفی که در ۳۵ 
سال گذشته عاید بشر شده است، در تکامل اختراعات قبلی می باشد. براي مثال المپ رشتهاي که 

امروزه هنوز در منازل بیشترین مورد استفاده را دارد، یا المپهاي اکثر قریب به اتفاق اتومبیل ها یا چراغ 
قوهها یا...، همان المپ ادیسون است که حدود ۱۳۰ سال قبل وارد بازار شده است! فقط داراي 

راندمان و طول عمر بیشتري است (مثالً طول عمر متوسط ۱۰۰۰ ساعت در مقایسه با ۴۵ ساعت). یا 
اساس المپ هاي کم مصرف که امروزه متداول شده است، همان المپ مهتابی است که اسرام در ۷۰ 

سال قبل عرضه کرده بود و...، همچنین تفاوت رادیوهاي امروزي با رادیوي مارکونی در کیفیت صدا و 
جثه دستگاه است. تفاوت نیروگاههاي امروزي با نیروگاههاي ۱۱۰ سال قبل در بازده و توان آنها 

(گیگا وات در مقابل کیلو وات) است. همچنین تفاوت متروها و قطارهاي برقی کنونی با آن زمان در 
سرعت، راحتی و ایمنی آنها است. و باالخره تفاوت بین پنتیم و ۴۰۰۴ در حجم و سرعت (چند 

میلیون ترانزیستور در مقابل چند هزار ترانزیستور، چند گیگا هرتز بجاي چند مگا هرتز) آنها است. 



نگاهی به آینده 

 طبیعتاً پیشرفت هاي علمی و فنی بشر به انتها نرسیده است. از مهمترین مسایلی که در حال حاضر 
مهندسین را به چالش می کشند، بحث هاي مربوط به انرژي، محیط زیست و فناوري اطالعات است. 
بستر )فیزیکی( انرژي هاي نو، از قبیل استفاده مستقیم از انرژي خورشیدي، از حرارت داخلی زمین، 

جوش هسته )بجاي شکافت هسته(، ... آماده، ولی هنوز مسایل فنی آن حل نشده است. در حال 
حاضر به نظر می رسد که نهایتاً تامین انرژي در آینده، فقط به کمک جوش هسته امکان پذیر باشد. 

ولی با وجود این که بیش از ۵۰ سال است که در این زمینه حتقیق میشود و در آزمایشگاه نتایج اولیهاي 
هم بدست آمده است، ولی تخمین زده می شود که براي حصول نتیجه نهایی به بیش از ۵۰ سال دیگر 

کار مداوم نیاز باشد. بحث نانو تکنولوژي، یعنی ساخت و استفاده از وسایلی که ابعادي در حد نانو 
متر دارند، نیز بحث روز است و امید میرود با استفاده از این فنآوري، حتولقابل مالحظهاي در زندگی 

بشر رخ دهد. ساخت ترانزیستورهایی که فقط از یک امت و یا یک الکترون تشکیل شده اند، باعث 
خواهد شد که پروسسورهایی به مراتب قدرمتندتر و کوچکتر قابل ساخت باشند و .... 



مراجع 

 جزوه درس آشنایی با مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف ********* 

  http://en.wikipedia.org/wiki/
History_of_electrical_engineering  

http://en.wikipedia.org/wiki/Samuel_F._B._Morse  



برنامه حتصیلی مهندسی برق 

 براي اخذ مدرك کار شناسی باید حداقل ۱۴۲واحد را با موفقیت گذراند. دروس به 
چهار گروه تقسیم می شوند:دروس عمومی: ۲۲واحد، شامل: معارف اسالمی، 

فارسی، انگلیسی و تربیت بدنی. دروس پایه: ۲۶واحد، شامل: فیزیک و ریاضیات. 
دروس اصلی: ۵۱واحد، شامل دروسی که کلیه دانشجویان برق باید عالوه بر ۴۹واحد 
فوق بگذرانند. دروس تخصصی الزامی: ۲۳واحد، دروسی که با توجه به گرایشی که 

دانشجو انتخاب می کند، تعیین می شوند. دروس تخصصی انتخابی ۶ واحد و دروس 
اختیاری ۱۴ واحد.



برنامه حتصیلی مهندسی برق 

 ندانسنت قانون مجوزي براي نقض آن نیست! گاهی اوقات بعضی از دانشجویان ضوابط 
آموزشی را نقض می کنند. پس از این که به مشکل بر خوردند، به مسئولین مربوطه 
مراجعه کرده از آنان استمداد می طلبند. در اکثر موارد ممکن است دیر شده باشد و 

کسی نتواند مشکل دانشجو را بر طرف سازد. لذا توصیه اکید می شود که هر دانشجو 
اطالعات الزم در مورد قوانین و آیین نامه هاي آموزشی را از مراجع ذیربط بدست آورد. 

به همین دلیل، برخی از قوانین آموزشی در زیر ذکر می شود. 



برنامه حتصیلی مهندسی برق 

 هیات رییسه دانشکده متشکل است از رییس دانشکده و معاون آموزشی- پژوهشی و مدیر 
حتصیالت تکمیلی است. عالوه بر آن دانشکده برق شش گروه آموزشی دارد که هر کدام از 
آنها متولی ارایه دروس مربوط به یکی از گرایش هاي مذکور در دانشکده می باشد. مسئول 

اجرایی هر کدام از این گروه ها مدیرهمان گروه است. شما در دوره کار شناسی عمالً فقط با 
معاون آموزشی و استادراهنما در ارتباط خواهید بود. در موارد خاص ممکنست نیاز به مراجعه 
به رییس دانشکده یا مدیر گروه مربوطه نیز داشته باشید. براي هر دانشجوي جدیدالورود، در 

اول ترم اول توسط معاونت آموزشی یکی از اعضاي هیات علمی دانشکده به عنوان ”استاد 
راهنما“ تعیین می شود. کلیه امور آموزشی (و بعضاً غیر آموزشی) شما، نظیر: انتخاب 

واحد، ترمیم (حذف و اضافه پس از ثبت نام)، حذف تک درس (در اواخر ترم)، حذف ترم، 
مرخصی حتصیلی، ... باید با اطالع و نظر استاد راهنما اجنام شود. به نکات زیر توجه کنید: 



برنامه حتصیلی مهندسی برق 
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