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• ضرایب دروس

•  معرفي رشته مهندسي برق
يکي از بهترين تعريف هايي که از مهندسي برق شده است، اين است که محور اصلي فعاليت هاي مهندسي برق ، تبديل يک سيگنال به سيگنال ديگر 
است.که البته اين سيگنال ممکن است شکل موج ولتاژ يا شکل موج جريان و يا ترکيب ديجيتالي يک بخش از اطالعات باشد. انسانهاي اوليه اي که بر روي 
زمين زندگي مي کردند با نيروي برق آشنا بوده اند ولي همواره به آن به صورت يک نيروي مرگبار نگاه مي کردند و بشر هيچگاه تصور نمي کرد که بتواند 
روزي اين نيروي عظيم را به خدمت خود در آورد. عالوه بر نيروي برق از هزاران سال پيش نيروي مغناطيسي نيز شناخته شده بود. داستان مهندسي برق 
از آنجا آغاز مي گردد که اين دو نيروي عظيم با يکديگر کشف گرديد.هانس کريستين اورستد ، استاد دانشگاه کپنهاک در دانمارک، براي اولين بار ميدان 
مغناطيسي مربوط به جريان الکتريکي را کشف نمود. او متوجه شد که عقربه قطب نما در اثر مجاورت با يک جريان الکتريکي حرکت مي کند و بنابراين 
نتيجه گرفت که ميدان مغناطيسي بصورت دايره اي شکل به دور يک سيم حامل جريان در فضا منتشر مي شود . وي نتيجه مطالعات خود را در يک مقاله 

به تاريخ 21 جوالي 1820 ارايه داد.
در روز 29 آگوست 1831، مايکل فاراده با اتصال يک سيم پيچ به يک باتري و اتصال سيم پيچ ديگري به يک گالوانومتر متوجه شد که با قطع و وصل 
کردن باتري در سيم پيچ دوم جرياني عبور مي کند. اين کشف به ظاهر ساده آغاز تحولي عظيم در زمينه مهندسي برق و به تبع آن جامعه بشري بود. در 
واقع کشف فاراده اساس کار ژنراتورها و موتورهاي الکتريکي است. يعني بشر بتواند انرژي الکتريکي توليد کند و سپس کارهاي دانشمندان و مهندساني چون 
بنجامين فرانکلين، الکساندرو ولتا، آندره آمپر بود و سپس افرادي چون جيمزژول، روبرت ماکسول، توماس اديسون و مارکوني در زمينه هاي کاربردي و عملي 
مهندسي برق کارهاي بزرگي انجام دادند. همه اين اکتشافات و اختراعات در زمينه مهندسي برق تأثير شگرفي در پيشرفت هاي بشري داشتند و به جرأت 
مي توان رفاه و کيفيت باالي زندگي امروزي بشر را مرهون آنها دانست. اگر نگاهي به اطرافمان بيندازيم، انبوهي از وسايل برقي را خواهيم ديد. امروزه زندگي 
بدون وسايل الکتريکي غيرممکن شده است. پس براي استقالل و همگامي با رشد جهاني نيازمند متخصصاني هستيم که با اندوختن توشه علمي به کسب 
تکنولوژي هاي جديد اقدام کنند. با نگاهي اجمالي به صنعت در مي يابيم که در ابتدا ) از رنسانس تا قرن بيستم( تمام ابزارها و صنايع ، مکانيکي بوده اند و 
مهندسي عموماً به طراحي و ساخت اين وسايل مکانيکي اطالق مي-شد، اما با به کارگيري الکتريسيته در صنايع، از حجم ابزارها و دستگاهها کاسته شد و 
صنايع پيچيده تر گرديد. رشته برق در آغاز با مکانيک همراه بود و الکترومکانيک خوانده مي شد، اما با رشد و پيشرفت چشمگير اين رشته، رشته برق راه 
خود را از مکانيک جدا کرد و به عنوان يک رشته مستقل مطرح گرديد. با توجه به وسعت صنعت برق و پيشرفت زياد آن ، اين رشته خود به چند گرايش 
تقسيم شده است. به دليل استقبال بي نظير از اين رشته در 30 سال اخير، برجسته ترين استعدادها به اين رشته جذب شده اند . به موازات پيشرفت در 
زمينه  انرژي برق، در زمينه استفاده از امواج الکترومغناطيسي براي انتقال اطالعات نيز پيشرفت هاي شگرفي صورت گرفت. ارتباطات ساده تلگرافي در آغاز 

قرن بيستم، در پايان قرن تبديل به امکانات تلفن تصويري و ماهواره اي گرديد.
با توجه به تعاريف فوق گرايش هاي مختلفي در زمينه مهندسي برق بوجود آمده اند تا اهداف مورد نظر را تأمين نمايند. از شاخه هاي اصلي مهندسي برق 

مي توان گرايش هاي قدرت، مخابرات، الکترونيک، کنترل و مهندسي پزشکي ) بيوالکتريک( را نام برد که به اختصار هر يک تشريح مي شوند.

•  معرفی گرایش ها 
قدرت ، مخابرات، الکترونيک ، کنترل و مهندسي پزشکي ) بيوالکتريک(، راه آهن شهری

راه آهن کنترلمخابراتقدرتالکترونیکنام دروس/ نام گرایش
برقي

مهندسي 
قدرت- مدیریت 

انرژي

مهندسي 
مکاترونیکپزشکي

33333332زبان عمومي و تخصصي

44444444ریاضیات

44444444مدارهاي الکتریکي ١ و 2

40330034الکترونیک ١و 2

04034404ماشین هاي الکتریکي ١ و2

34344444سیستم هاي کنترل خطي

33403310الکترومغناطیس

40440040تجزیه و تحلیل سیستم

03003300بررسي سیستمهاي قدرت ١

00000004مدار منطقي و ریزپردازها
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• منابع و کتابهای قابل معرفی رشته برق

• ظرفیت پذیرش در دانشگاه سراسري

پردیس خودگردان و پیام نور و غیرانتفاعیشبانهروزانه
مجازی

526182335255الکترونیک

645202195225مخابرات

647217180154قدرت

32410710560کنترل

75-11736مهندسی پزشکی

منابع: کتاب های بانک تست موسسه آموزش عالی آزاد ماهان
* زبان عمومی:

کتاب بانک تست زبان عمومی موسسه آموزش عالی ماهانـ  مولف : مريم 
رمضانی

* زبان تخصصی:
جزوه مکاتبه ای موسسه ماهان- مولف فريده دانشيار

* الکترونیک:
1- جزوه مکاتبه ای موسسه ماهان- مولف بهرام نوشاد

2-کنکور کارشناسی ارشد الکترونيک-مولفين مهدی ناصح-صمدزاده
3- الکترونيک 1 و 2: تاليف ميرعشقي

4- مبانی ميکروالکترونيک-مولف: پروفسور بهزاد رضوی
* تجزیه و تحلیل سیستم ها: 

تحليل  و  تجزيه  اپنهايم  تاليف  ها  و سيستم  تحليل سيگنالها  و  تجزيه 
سيگنالها و سيستم ها تاليف زيمير ترجمه دکتر جبه دار ماراالنی ـ سری 

DSP شومز سيگنال ها و سيستم هاـ  سری شومز
* سیستم های کنترل خطی: 

1- جزوه مکاتبه ای موسسه ماهان- مولف رضا کرمی شاهنده
2- مهندسی کنترل- اوگاتا

3- سيستم های کنترل اتوماتيک- بنجامين کو
* ماشین های الکتریکی: 

پيمان  حيدری،  مجتبی  مولفان  ماهان-  موسسه  مکاتبه ای  جزوه   -1
دردی زاده

2- کنکور ماشين های الکتريکی: تأليف فرشاد احسانی
3- کتاب پی سی سن

* مدارهای الکتریکی: 
1- جزوه مکاتبه ای موسسه ماهان- مولف فرشاد احسانی

تهران-  دانشگاه  برق-  مهندسی  ارشد  کارشناسی  سواالت  مجموعه   -2
مولفين سه جلد از سال 1390-1367

3- کنکور مدارهای الکتريکی: تأليف فرشاد احسانی
4- مدارهای الکتريکی: دکتر پرويز جبه دارماراالنی

* الکترومغناطیس: 
1- جزوه مکاتبه ای موسسه ماهان- مولف سجاد جهانبخت

2- الکترومغناطيس: تأليف چنگ، کنکور الکترومغناطيس: تأليف دکتر 
محمود محمد طاهری- انتشارات پردازش

* بررسی سیستمهای قدرت ١: 
1- جزوه مکاتبه ای موسسه ماهان- مولفان مهدی هنديجانی زاده، وحيد امير

2- ترجمه کتاب سيستمهای قدرت نوشته کالور انتشارات آستان قدس رضوی 
3- کتاب احد کاظمی
* ریاضی مهندسی: 

1- کتاب بانک تست موسسه ماهان- مولف محمد محمدپور
2- رياضی مهندسی پيشرفته- اروين کرويت سيکـ توابع مختلط- هرب 

سيلورمنـ  رياضی مهندسی پيشرفته- ماهان غالمی
* معادالت دیفرانسیل: 

1- جزوه مکاتبه ای موسسه ماهان- مولف محمد محمدپور
2- معادالت ديفرانسيل نيکوکار )کنکوری( 

3- معادالت ديفرانسيل بويس ديپرما )با حل المسايل درسی(
* آمار و احتمال: 

1- جزوه مکاتبه ای موسسه ماهان- مولف جواد طيبی
2- آمار رياضیـ  تالی جان فروندـ  انتشارات مرکز نشر دانشگاهی 

انتشارات  نياکی ـ  تاليف: دکتر اخوان  3- نظريه احتمال و کاربرد آن ـ 
دانشگاه شريف 

4- مبانی احتمالـ  تاليف: شلدون راسـ  ترجمه دکتر همدانی 
5- آمار مهندسیـ  دکتر هاشم محلوجی 

6- آمار و احتمال مهندسی محبی کياء )کنکوری( 
7- آمار و احتمال بهمن هزی )کنکوری(
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کالسهای حضوری ماهان براساس آخرين تغييرات اعمال شده در 
دفترچه سازمان سنجش آموزش کشور در 2 دوره تابستان و پائيز 
و دوره نکته و تست مخصوص دانشگاه سراسری و دوره زمستان 

مخصوص دانشگاه آزاد اسالمی برگزار می گردد.

چرا کالس های حضوری ماهان:
1- استفاده از برترين اساتيد حوزه تحصيالت تکميلی

2- تقويم آموزشی مدون ساالنه جهت انتخاب آزادانه دانشجويان با 
هر نوع شرايط

3- طرح درس يکسان برای درس های مختلف به منظور هماهنگی 
آموزش و سنجش

4- آزمونک کالسی اينترنتی به صورت طبقه بندی شده و ارائه کارنامه
5- دوره ويژه نکته و تست با هدف جمع بندی يک ماهه قبل از کنکور

6- همراهی رتبه های برتر سالهای گذشته ماهان جهت ارائه مشاوره 
تخصصی حضوری و اينترنتی

7- ارائه خدمات پورتال ماهان شامل پرسش و پاسخ، تاالر گفتگو 
با دانشجويان هم رشته در دانشگاه های مختلف، ارتباط با اساتيد، 

شرکت در آزمونک کالسی و ...
8- فضای آموزشی مستقل جهت برگزاری کالس ها در موقعيت 

مرکز شهر
9- استفاده مناسب از تکنولوژی آموزشی نظير ويدئو پروژکتور و ...

10- خدمات رفاهی کالسها نظير: سالن مطالعه، سايت، نمازخانه، کافی شاپ و...

آزمون های آزمايشی ماهان به منظور آشنايی با نحوه ی طراحی 
سواالت کنکور و با باالترين جامعه آماری در سراسر کشور برگزار 
می گردد. آزمون های ماهان با 3 رويکرد آموزشی، سنجشی، شبيه 
سازی و به صورت 8 مرحله حضوری، 4 مرحله خودسنجی و 

4 مرحله اینترنتی برگزار می گردند.

آنچه آزمون های آزمایشی ماهان را متفاوت میکند:
1. باالترين جامعه آماری )170 دفتر نمايندگی در سراسر کشور(

)با  سنجش  سازمان  های  آزمون  با   )%85/7( تشابه  باالترين   .2
مستندات قابل ارائه(

3. وجود 3 رويکرد جداگانه در برگزاری آزمون ها

4. طراحی تست ها توسط گروه علمی )دپارتمان تخصصی( هر رشته
5. 4 مرحله آزمون خودسنجی در منزل )فقط در ماهان(

6. آزمون های اينترنتی )4 مرحله( در سراسر کشور با باالترين جامعه 
آماری

7. نکات کليدی آزمون بعدی )آنچه برای آزمون بعد بايد بدانيم( 
)فقط در ماهان(

8. جدول درجه سختی سواالت هر آزمون )فقط در ماهان(
9. پيام مشاور در هر مرحله از آزمون )فقط در ماهان(

10. کارنامه تحليلی با 12 رويکرد متفاوت )فقط در ماهان(

)با آزمون های ماهان خود و رقبایتان را بسنجید.(

ری
ـو

ــ
ضـ

ح

ـی
رنت

ینت
ا
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نظر به استقبال دانشجويان و داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد از جزوات مکاتبه ای و در راستای توسعه خدمات و 
افزايش کيفيت خدمات غير حضوری در سال 92، بسته های آموزشی مرجع ماهان با ويژگی منحصر به فرد تهيه 

و در اختيار داوطلبان عزيز قرار می گيرد.
اساتيد، رتبه های برتر ماهانی با تالش های مستمر و پی گيرانه خود بر اساس سرفصل های سازمان سنجش و 

آخرين تغييرات عنوان شده، جزوات آموزشی را بازبينی، ويرايش و توليد نموده اند.
شرح درس کامل سرفصل ها به همراه سواالت و تست های تأليفی در هر يک از جزوات اين امکان را برای 
دانشجويان فراهم می نمايد تا به جای اينکه کتابها و منابع مختلف را مطالعه نمايند به صورت منسجم و هدفمند از 

جزوات آموزش غيرحضوری ماهان بهره مند شوند.
نکته ها و تست های پرتکرار کاربردی در هر فصل و پايان فصل های جزوات، داوطلبان را با اهميت نکته ها و تست 

های کنکور آشنا می نمايد تا بتوانند درصد و رتبه های بهتری را در کنکور کسب نمايند.
داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد در سال جاری با خريد بسته های آموزشی مرجع ماهان )ويرايش 92( ضمن 

دريافت جزوات مکاتبه ای غيرحضوری از هدايای ويژه زير برخوردار می گردد.

DVD بهترین های برنامه تلویزیونی صعود
و  صدا  همکاری  با  ماهان  آزاد  عالی  آموزش  موسسه 
ويژه  توليد  به  اقدام  ايران  اسالمی  جمهوری  سيمای 
مخصوص  و  تکميلی  تحصيالت  حوزه  در  ای  برنامه 
مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری نمود که »صعود« نام 
گرفت. صعود برنامه ای است که به صورت تخصصی به 
بررسی مسائل مربوط به قبولی در کنکور کارشناسی 
بار است که  اولين  ارشد و دکتری می پردازد و برای 
از صدا و سيمای جمهوری اسالمی  برنامه ای  چنين 

ايران پخش می شود.

DVD بهترين های برنامه صعود در قالب مولتی مديا 
گلچينی است از بهترين قسمت های برنامه صعود طی 
سال 91 شامل بيش از 60 ساعت برنامه که به تفکيک 
هر رشته در قالبی جذاب و کاربردی آماده گشته است.

DVD مباحث مطرح شده در این
• انتخاب رشته

• راهنمايی و مشاوره درخصوص بازار کار
• پاسخنامه تشريحی آزمون سال 91 و 92
• تحليل کنکور سراسری کارشناسی ارشد

• معرفی رشته های کنکور کارشناسی ارشد و مشاوره

DVD تصویری آموزش زبان عمومی
از آنجائيکه زبان عمومی در کليه رشته گرايش های کنکور 
کارشناسی ارشد نقش بسزايی دارد و با توجه به ضعف عمومی 
دانشجويان در آموزش زبان عمومی، دانشجويان می توانند 
ضمن استفاده از کتاب زبان عمومی از DVD تصويری ويژه 
آموزش زبان که توسط استاد رمضانی )استاد انحصاری ماهان( 
تدريس شده است در استوديوی اختصاصی ماهان شامل 15 

ساعت کالس همراه با بيش از 50 اساليد موضوعات درسی 
مطروحه بهره مند شوند.

ویژگی DVD زبان
• تلفظ لغات

• توضيح تشريحی نکات گرامری
• توضيح تشريحی درخصوص جمله واژه های زبان انگليسی

• نمونه تست و پاسخنامه

فلش کارت زبان عمومی
درصد باالی زبان انگليسی همواره يکی از دغدغه ها و رموز 
موفقيت رتبه های تک و دو رقمی در کنکور کارشناسی ارشد 
می باشد و بی شک در اکثر رشته ها، زبان انگليسی جزء 

دروس رتبه ساز کنکور است.
براساس تحقيقات علمی در سطح جهان استفاده از فلش 
کارت در بعضی از دروس مانند زبان، يادگيری را تا %80 
افزايش می دهد و مهمترين ويژگی در يادگيری فلش کارت 
فقط خواندن لغات نيست، با توجه به حمل و نقل و اندازه 

مناسب فلش کارت، مرور و تکرار منجر به تسلط در درک 
معانی لغات می شود.

از همين جهت در بسته های آموزشی مرجع ماهان تصميم 
گرفتيم با طراحی و چاپ فلش کارت زبان انگليسی عمومی  
با بيش از 660 واژه پرکاربرد زبان عمومی )با توجه به منابع 
و مطالعه دقيق کنکور کارشناسی ارشد در سال های پيش( 
در سه سطح تهيه نمائيم که به صورت رايگان در اختيار شما 

قرار  ميگيرد.

بسته های آموزشی مرجع)ویرایش92(
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www.mahan.ac.ir .برای دریافـت فایـل کـامـل تحلیـل کنکــور امسـال به سـایت ماهـان مـراجعـه نماییــد

در فضای رقابتی کنکور تحصيالت تکميلی، دغدغه هر داوطلب استفاده از خدمات و منابع موسسه ای است که بيشترين شباهت را با کنکور 
کارشناسی ارشد داشته باشد.

ماهان همه ساله تطبيق و تشابه خدمات ارائه شده خود را با کنکور کارشناسی ارشد سراسری طی يک فرايند علمی و کارشناسی توسط تيمی که 
در آن اساتيد و رتبه های برتر و کارشناسان آموزش حضور دارند، بررسی و اعالم می کند.

بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که جزوات و آزمون های ماهان به طور کامل و 100% با سرفصل های سازمان سنجش مطابقت دارد.
در سال 91 آزمون های 8 مرحله ای ماهان با کنکور کارشناسی ارشد با ميانگين 85/7% تشابه همراه بود. ميانگين 85/7% تشابه از اين جهت تشابه 
قابل توجهی با استانداردهای )کنکور ارشد( می باشد که اگر داوطلبی در رشته های مختلف موفق به کسب ميانگين 39/7% تا 64/3% گردد، می 

تواند در دانشگاه دلخواه خود قبول شود.
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• نمونه تحلیل کنکور سال92

• تطبیق و تشابه چیست؟

Fدر شكل زير، هدف آن است كه پس از اعمال نيروي  N1  در زمانt  ي اوليـه متوقـف    ، جرم در فاصله يك متري از نقطه0
اي  گونـه  را بـه  Bو  Kمقـادير   kg1ازاي جـرم   نظر باشد، بـه  كه ضريب اصطكاك جرم با سطح زمين قابل صرف شود، با فرض اين

  بدست آوريد، تا مسافدت طي شده توسط جرم براي رسيدن به نقطة هدف مينيمم باشد؟  
1 (K , B 1 2  

2 (K , B 1 2  

3 (K , B   1 2 2  

4 (B 2  بستگي بهK ندارد

  ماهان آمده است 91سال  5از اين سوال با شباهت زياد در آزمون.  
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• نمونه کارنامه 

• تحلیل کارنامه:
در باال تعدادی نمونه کارنامه از رتبه های مختلف کنکور آورده شده است، الزم به ذکر است که در نحوه محاسبه ستون ميانگين درصد، ضرايب 
دروس لحاظ شده است. پس از آن که درصد های فرد در هر درس محاسبه می شود، تراز دواطلب در هر درس محاسبه ميشود و سپس تراز کل 

از ميانگين وزنی تراز همه دروس محاسبه می شود و سپس رتبه داوطلب بر اساس تراز کل فرد نسبت به تراز ديگر  داوطلبين تعيين می شود.
داوطلبين بايد به اين نکته توجه کنند 

دروس در کنکور از نظر اهميت به دو دسته تقسيم می شوند:
1-درس هايی که دارای ضرايب بااليی در گرايش می باشند 

2-درس هايی که دارای ميانگين پايين تری نسبت به ساير دروس در بين داوطلبين می باشند.
مشاوره درسی مناسب می تواند به شما در تشخيص و برنامه ريزی مطالعه برای اين دروس ياری نمايد.

گرایشدانشگاهترازرتبه

3مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت3015870

7مهندسی برق صنعتی اصفهان4955725

7مهندسی برق فردوسی مشهد7485243

1مهندسی برق صنعتی اصفهان9504721

8مهندسی برق دانشگاه تفرش12114871

7مهندسی برق فردوسی مشهد12524684

7مهندسی برق صنعتی شيراز 13194631

6و5و2مهندسی برق دانشگاه لرستان14384135

3مهندسی برق دانشگاه شاهد14124262

7مهندسی برق تربيت مدرس18454278

8مهندسی برق صنعتی شريف24324129

6و5و2مهندسی برق غيرانتفاعی هدف ساری25813580

1مهندسی برق بيرجند26876957

7مهندسی برق غيرانتفاعی شهاب قم31223719
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