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درباره ما
وبسایت تخصصی برق و الکترونیک  ECAبزرگترین مجموعه انجمنهای تخصصی ،درگاه
اطالعرسانی و فروشگاه تخصصی ایران در حوزههای مرتبط با برق و الکترونیک میباشد.
گروه فنی و مهندسی  ECAکار خود را از سال  1383با تأسیس وبسایت تخصصی برق و
الکترونیک آغاز نمود .با توجه به شرایط زمانی ،دسترسی و وضعیت اینترنت در آن برهه ،راهی
دشوار و پرفراز و نشیب برای رسیدن به نقطهای که هماکنون بر فراز آن ایستادهایم ،طی شد.

مسئولیتهای اجتماعی
گـروه فنـی و مهندسـی  ECAاز بـدو تأسـیس ،هـدف و چشـمانداز بلندمـدت خـود را بـر پایه
ارتقـاء سـطح علمـی و توانمنـدی فعالیـن حـوزه بـرق و الکترونیک کشـور متصور شـده اسـت.
ازایـنرو بـا توجـه بـه اینکـه وبسـایت  ECAبزرگتریـن مرجـع اینترنتـی بـرق و الکترونیک
ایـران بـه شـمار میآید ،همواره تلاش بر آن بودهاسـت که فعالیت مجموعه در راسـتای برداشـتن
قدمهـای بـزرگ و کوچـک در این مسـیر متمرکز باشـد.

تشویق مشارکت و فعالیتهای داوطلبانه
بـر ایـن باوریـم کـه راه تحقـق آرمانهـای رشـد علمـی و اقتصـادی کشـور و بـرآورده شـدن
چشـماندازهای توسـعه ،از وادی مشـارکت و همفکـری تمامـی اعضـای جامعـه علمـی و صنعتـی
ایـن مرزوبـوم میگـذرد .بـا ایـن دیـدگاه و بر اسـاس مسـئولیتهایی کـه برعهـده داریم ،بـا ایجاد
بزرگتریـن پایـگاه پرسـش و پاسـخ علمـی کشـور ،انجمنهـای تخصصـی  ECAرا بـا محوریـت
دانـش بـرق و الکترونیـک توسـعه دادهایم تا بسـتری برای بحـث و تبادلنظر فعالیـن و عالقهمندان
در ایـن حـوزه را فراهـم آوریم.

ارائه محتوای علمی
علاوه بـر اقدامـات فوق ،بـرای ارتقاء سـطح دانـش بـرق و الکترونیـک ،بزرگترین پایـگاه ارائه
محتـوای علمـی آموزشـی رایـگان کشـور را در ایـن حـوزه ،در قالـب وبسـایت تخصصـی بـرق و
الکترونیـک  ،ECAراهانـدازی نمـوده و بـا ارائـه مجموعـه مقاالت ،اخبـار و محتوای چندرسـانهای
علمـی و آموزشـی ،سـعی در بـه روز رسـانی دانـش عالقهمنـدان در ایـن زمینـه را داریـم.
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طراحی و تولید بردهای آموزشی و صنعتی
انتقـال دانـش و فنـاوری تنهـا بـا اتـکا بـه امکانـات نرمافزاری
ممکـن نبـوده و نیـاز بـه تولیـد و اسـتفاده از سـختافزار
کارآمـد دارد .در ایـن راسـتا ،گروه فنی و مهندسـی ECA
بـا تولیـد و معرفی انواع بردهای کمکآموزشـی ،آموزشـی
و صنعتـی گامـی بـزرگ در این مسـیر برداشـته اسـت.
واژههـای هدربرد ،برد راهانداز ،بردهای کاتالیسـت و اسـتارتر
کیتهـا عناوینـی آشـنا بـرای اغلب علم آمـوزان بـرق و الکترونیک به
شـمار میآیـد کـه بـا همـت متخصصیـن  ECAوارد دایـره واژگان رایج در
حـوزه الکترونیـک کشـور شـدهاند .همچنین چندیـن بـرد الکترونیکی بـا کاربرد
صنعتـی جهـت اسـتفاده در مصـارف عمومی به بازار کشـور عرضه شـده اسـت.

انتشار علم
«زکات علم ،نشـر آن اسـت ».بر این جمله ایمان داشـته و آن را سـرلوحه کارمان قرار دادهایم.
بـر همیـن اسـاس چندیـن جلد کتـاب تخصصی بـا حمایتهـای  ECAدر نگارش و نشـر ،به چاپ
رسـیده و در اختیـار عالقهمندان قرار گرفته اسـت.

3

www.ECA.ir
تأمین نیازهای سختافزاری
عدم دسترسی همگانی و آسان به انواع اقالم موردنیاز فعالین برق و الکترونیک ما را بر آن داشت
تا اولین فروشگاه اینترنتی تخصصی برق الکترونیک ایران را راهاندازی نماییم .اینک این فروشگاه
با تأمین بیش از  8000قلم کاالی مختلف ،با پوشش سراسر کشور پهناورمان ،پاسخگوی نیازهای
تمامی مصرفکنندگان خرد و عمده کاالهای الکترونیکی میباشد .وجود دفاتر فروشگاه در تبریز،
تهران و چین؛ به همراه واردات و تأمین قطعات خام ،ابزارآالت و تجهیزات و انواع بردها و دستگاهها،
باکیفیت و قیمت رقابتی ،موجب حصول اطمینان مشتریان و تبدیل این فروشگاه به بزرگترین
فروشگاه اینترنتی تخصصی برق و الکترونیک کشور شده است.

حمایت از تولید ملی
گروه فنی و مهندسی  ECAتمامی توان خود را جهت
ارتقاء دانش الکترونیک کشور به کار گمارده و انجام
این رسالت ممکن نخواهد بود مگر با حمایت
از تولید ملی .در این راستا از سال  95طرح
«با افتخار ساخت ایران» باهدف کمک به
تولیدکنندگان خرد و نوپای حوزه الکترونیک
جهت ارائه محصوالت خود به بازار به مرحله
اجرا درآمدهاست.
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انجمن های تخصصی برق و الکترونیک ECA
از ملزومات ترقی و اعتالی علمی و عملی ،وجود بستر و فضای برای مناسب برای مباحثه،
تبادلنظر و انتقال تجربیات دانشپژوهان و استادکاران آن حوزه میباشد .با علم به این موضوع،
انجمنهای تخصصی برق و الکترونیک  ECAهمزمان با تأسیس این مجموعه ایجاد گردید.
انجمنهای تخصصی برق و الکترونیک ( ECAکه ازاینپس بهاختصار انجمن خوانده میشود)
فضایی مبتنی بر وب در اختیار کاربران قرار میدهد تا موضوعات موردنظر خود را به بحث و
اشتراک بگذارند .انجمن با داشتن بالغبر  300.000نفر عضو و حدود  70.000بازدید روزانه ،میزبان
بیش از  700.000پست در قالب  80.000موضوع مختلف بوده و بدین ترتیب عالوه بر عنوان اولین
انجمن تخصصی برق و الکترونیک ایران ،عنوان بزرگترین انجمن تخصصی و علمی کشور را نیز
یدک میکشد.
سایر کشورهای پیشرو محقق میگردد.
بیشک ساماندهی و بسترسازی برای چنین فعالیت عظیمی مستلزم صرف زمان و هزینههای
قابلتوجهی است که گروه  ECAبا تکیه بر الطاف الهی و پافشاری بر رسالت خود برای کمک به
گسترش علم و اعتالی دانش فعالین این عرصه ،عهدهدار این هزینهها شدهاست؛ و از ابتدا سیاست
خود را بر ارائه خدمات رایگان در این زمینه بنانهاده است.
وجود چنین فضای امن و پویا ،ضمن ایجاد فرهنگ نشر دانش ،چنان اطمینان خاطری برای
کاربران فراهم نموده که بیدریغ دانستهها و تجربیات خود را با دیگران به اشتراکگذارند.
ازجمله اهدافی که در انجمن  ECAمحقق شده میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
بیان پرسش و پاسخهای علمی و فنی در موضوعات مختلف پیرامون برق و الکترونیک
•
بحث و تبادلنظر پیرامون مسائل روز فناوری
•
انتقال تجربیات علمی و فنی صاحبنظران و صنعتگران
•
بسترسازی برای شناخت و استفاده از دانش فعالین حوزه برق و الکترونیک
•
تقارب فعالین صنعت با دانشگاهیان و پژوهشگران
•
نظر به آنچه ذکر شد و با توجه به عضویت اغلب بزرگان عرصه برق و الکترونیک کشور ،صنعتگران
و دانشگاهیان در انجمن  ،ECAذکر این موضوع پُر بیراه نخواهد بود که این انجمن نقش بسیار
مؤثری در تعیین و تبیین مسیر فعالیت و بهروزرسانی دانش برق و الکترونیک در کشور دارد؛ و این
مهم به کمک شناسایی و معرفی شاخههای پیشرفت و توسعه این حوزه در سایر کشورهای پیشرو
محقق میگردد.
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مروری بر تولیدات ECA
گـروه فنـی و مهندسـی  ،ECAاز سـال  1387بـا طراحـی و تولیـد سـختافزار مبتنـی بـر
تراشـههای  ARMبـرای اولیـن بـار در ایـران ،پـا بـه عرصـه تولیـد نهـاد.
اولیـن تولیـدات ایـن مجموعه که با عنـوان «هدربرد» یا «بـرد راهانداز» طراحی
و تولیـد شـد ،بـه همـراه کتابهـای آموزشـی تألیف شـده به همـت ،ECA
بـه بـازار عرضـه شـدند .هدربردهـا ،بردهایی با کاربری بسـیار سـاده
و بـدون نیـاز بـه داشـتن دانـش خـاص درزمینـه تراشـههای
 ،ARMبـرای مصـارف آموزشـی و پژوهشـی عرضـه شـدند؛
هرچنـد طراحـی خـاص ایـن بردها سـبب شـد بـرای مصارف
صنعتـی نیـز بهصـورت گسـتردهای از آنها اسـتفاده شـود.
قیمـت بسـیار پاییـن ایـن بردهـا  -در مقایسـه بـا تراشـههای
بهکاررفتـه در آنهـا کـه در آن زمـان تراشـههایی گرانبهـا بـه شـمار میرفتنـد  -و سـهولت
شـروع بـه کار بـا آنهـا ،باعث شـد هدربردها بهسـرعت بـه بردهایی محبـوب در میان علـم آموزان
الکترونیـک تبدیلشـده و راه آشـنایی کاربـران بـا کاربردهـای تراشـههای  ARMهمـوار گـردد.
چنـد سـال پـس از تولیـد هدربردهـا و بـا توجه بـه ارتقای سـطح علمـی کاربران و در راسـتای
پاسـخگویی بـه نیازهـای جدیـد دانشپژوهـان ،در سـال  1395بردهـای جدیـدی بـا عنـوان
«کاتالیسـت»ها بـا کاربـرد وسـیعتر و حرفهایتـر بـه جامعـه الکترونیـک ایـران معرفـی شـد کـه
بهتدریـج در حـال جایگزینـی بـا هدربردهاسـت.
پـس از هدربردهـا ،بردهای آموزشـی مبتنی بر تراشـههای  ARMطراحی و تولید شـدند .تولید
ایـن بردهـا در ادامه مسـیر واردکـردن تکنولـوژی  ARMبه
کشـور ،حرفهایتـر شـدن کاربـران و آمـوزش تمامـی
امکانـات ایـن فنـاوری جدید ،سیاسـتگذاری شـد.
بردهـای کاربـردی صنعتـی  ECAباهـدف
تسـهیل اسـتفاده از فنـاوری روز بـرای
مصـارف عمومـی ،طراحـی و تولیـد شـدند.
هریـک از ایـن بردهـا در زمـان تولیـد خـود
از تکنولوژیهایـی بهـره بردنـد کـه تـا آن روز،
مصرف عمومی در کشـور نداشـته و دسترسـی به آن
دشـوار و گـران بـوده اسـت.
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سـال  1396همـراه بـود بـا طراحـی و تولیـد «اسـتارتر
کیـت» هـای  .ECAایـن کیتهـا باهـدف آموزش سـریع،
عملـی و آسـان الکترونیـک بـه عالقهمنـدان و عمدتـاً
دانشـجویان ،مفهـوم  – DIY (Do It Yourselfخـودت
بسـاز) را محـور قـرار داده و خودبـاوری بـرای یادگیـری
سـریع و اجـرای عملـی را در جامعه هدف ایجـاد مینماید.
بـا ارتقـاء سـطح فنـی الکترونیـک در دنیـا و مهمتر شـدن
نقـش برنامهنویسـی ،فاصلـه زیـادی بیـن پروژههـای سـاده و پروژههای پیشـرفته ایجادشـده که با
ایـن تکنیـک سـعی بـر جبـران این خلأ میباشـد.
خاطرنشـان میگـردد گـروه فنـی و مهندسـی  ECAهـدف خـود را بـر تولید انبـوه محصوالت
خـود در تیراژهـای بـاال و تجـاری قـرار نـداده و همواره سـعی بـر این بـوده که سیاسـتگذاری در
ایـن بخـش  -هماهنـگ بـا سـایر فعالیتهای ایـن مجموعـه  -در راسـتای تولید علم ،بسترسـازی
بـرای معرفـی دانـش روز و ورود فناوریهـای نـو به کشـور انجـام گیرد.
امـروز مفتخریـم کـه بـا تولیـد بیـش از  120نوع بـرد  -با توجه بـه نتایج نظرسـنجیها  -گامی
بـزرگ در راسـتای تعالی علمی کشـور برداشـته و سیاسـتهای خـود در ترویج دانش بـرای تمامی
اقشـار و عالقهمنـدان را بـه مرحله اجرا برسـانیم.

مجله نویز
مجلـه نویـز از سـال  1389باهدف نشـر علـم نوین و ارائـه آموزشهای تکنولوژی محـور و ایجاد
جذابیـت بـرای علـم الکترونیـک و با شـعار «از الکترونیک لـذت ببرید» به مرحله نشـر درآمد.
ایـن مجلـه کـه جـزو محبوبتریـن مجلات در شـاخه
الکترونیـک محسـوب میشـود ،مجموعـهای بینظیـر
از مقـاالت ،پروژههـای عملـی سـطح بـاال و معرفـی
تکنولوژیهـای روز در تمامـی شـاخههای بـرق و
الکترونیـک میباشـد.
ایـن مجلـه در حـال حاضر در نسـخ دیجیتال منتشـر
شـده و بهصـورت نسـخ چاپـی نیـز بـرای مراکـز علمـی و
آموزشـی نیز ارسـال میشـود.
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تماس با ما

وبسایت:



تبریز



تهران

خیابان امام  ،پایین تراز چهارراه شریعتی
مجتمع تجاری گلستان ،طبقه دوم،
واحد شش
تلفن:
04135539778-80
خیابـان جمهوری  ،بعد از شـیخ هــادی
سـاختمان آلومینیوم  ،طبقه سـوم جنوبی
واحد337
تلفن:
021 66751258 - 66719519

فروشگاه:

www.ECA.ir

www.eshop.ECA.ir

انجمن:

www.ECA.ir/forums

ایمیل:

کانال تلگرام:
اینستاگرام:

info@ECA.ir
@ECAir
@ECA.ir

