رشته مهندسی تکنولوژی برق و قدرت چیست؟

تؼریف ٍ ّذف :دٍرُ کارضٌاسی ًاپیَستِ هٌْذسی برق-لذرت یکی از هجوَػِ ّای آهَزش ػالی در زهیٌِ
فٌی ٍ هٌْذسی بَدُ ٍ ّذف آى تربیت کارضٌاض در زهیٌِ طراحی ،بْرُ برداریً ،ظارت ،هذیریت ٍ
ًگْذاری از سیستن ّای هربَط بِ ایي رضتِ است .بر ّویي هبٌا درٍض دٍرُ ترکیبی از درٍض ػوَهی  ،پایِ
 ،اصلی ٍ درٍض تخصصی هی باضذّ .ذف اصلی هٌْذسیي ایي گرایص ،تَلیذ برق در ًیرٍگاّْا ،اًتمال برق از
طریك خطَط اًتمال ٍ تَزیغ آى در ضبکِ ّای ضْری ٍ در ًْایت تَزیغ آى برای هصارف خاًگی ٍ
کارخاًجات است .بٌابرایي یک هٌْذض لذرت بایذ بِ رٍضْای هختلف تَلیذ برق ،خطَط اًتمال ًیرٍ ٍ
سیستن ّای تَزیغ آضٌا باضذ.گرایص لذرت بِ آهَزش ٍ پصٍّص در زهیٌِ طراحی ٍ ساخت سیستن ّای
هَرد استفادُ در تَلیذ ،تَزیغ ،هصرف ٍ حفاظت از برق هی پردازد.
بِ ػبارت دیگر داًطجَیاى ایي رضتِ در ضاخِ تَلیذ با اًَاع ًیرٍگاّْای آبی ،گازی ،سیکل ترکیبی ٍ  ...آضٌا
هی ضًَذ ٍ .در بخص اًتمال ٍ تَزیغ ،رٍضْای هختلف اًتمال برق اػن از کابلْای َّایی ٍ زیرزهیٌی را هطالؼِ
هی کٌٌذ ٍ در ضاخِ حفاظت ًیس اًَاع ٍسایل ٍ تجْیسات حفاظتی کِ در هراحل هختلف تَلیذ ،تَزیغ ،اًتمال
ٍ هصرف اًرشی ،اًساًْا ٍ تاسیسات را در برابر حَادث هختلف هحافظت هی کٌٌذ ،هَرد بررسی لرار هی
دٌّذ کِ از آى هیاى هی تَاى بِ اًَاع رلِ ّا ،فیَزّا ،کلیذّا ٍ در ًْایت سیستن ّای کٌترل اضارُ کرد.

یکی دیگر از ضاخِ ّای لذرت ًیس هاضیي ّای الکتریکی است کِ ضاهل شًراتَرّا ،تراًسفَرهاتَرّا ٍ
هَتَرّای الکتریکی هی ضَد کِ ایي ضاخِ از زهیٌِ ّای هْن صٌؼتی ٍ پصٍّطی گرایص لذرت است".
ًمص ٍ تَاًایی فارؽ التحصیالى:
 .1هْارت کافی در ضٌاخت ً ،حَُ ػولکرد ٍ چگًَگی ًگْذاری ٍ بْرُ برداری سیستن ّا ٍ کٌترل ٍ اجرای
پرٍشُ ّا
.2ضٌاسایی تکٌَلَشی ّای جذیذ ٍ ارزیابی اًْا بِ هٌظَر کاربرد در طرح ٍ تَسؼِ ٍ ًَآٍری

.3ضرکت درپرٍشُ ّای صٌؼتی ،تحمیماتی ٍ بررسی ّای فٌی در زهیٌِ تخصصی
.4کسب تَاًایی ّای الزم جْت تجسیِ ٍ تحلیل سیستن ّای فٌی در زهیٌِ تخصصی
.5تْیِ گسارضْای فٌی
هطاغل لابل احراز:
.1کارضٌاض برق در کارخاًجات،هراکس صٌؼتیٍ ،احذّای تَلیذی ٍ خذهاتی

