وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺪرﯾﺲ رﺷﺘﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن

وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺪرﯾﺲ رﺷﺘﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ و ﭼﻪ ﺗﻔﺎوتﻫﺎ و ﻣﺸﺎﺑﻬﺖﻫﺎﯾﯽ دارد؟ اﯾﻦ
ﭘﺮﺳﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﺑﺤﺚ آن در ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ .ﭘﺮﺳﺸﯽ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺟﻮاب دادن ﺑﻪ آن
آﺳﺎن ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺑﺮ آن ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ را ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﻢ و ﻧﺘﺎﯾﺞ آن را ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ در ﻣﯿﺎن
ﺑﮕﺬارﯾﻢ.
روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ،ارﺟﺎع ﺑﻪ ﮔﺰارشﻫﺎ و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ رﺷﺘﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ در دﻧﯿﺎ
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎرﮔﺮوﻫﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از اﻧﺠﻤﻦ ) ACMﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺻﻨﻔﯽ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ( و ﺷﺎﺧﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ
اﻧﺠﻤﻦ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﺑﺮق و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ) (IEEE-CSاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﺮﻓﺼﻞﻫﺎ و دروس رﺷﺘﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ
و اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺟﻬﺎن اﺳﺖ .در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ،ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺗﻌﺎرﯾﻒ و ﻣﺨﺘﺼﺎت اراﺋﻪ
ﺷﺪه از ﺳﻮی ﮐﺎرﮔﺮوه ﻣﺸﺘﺮک ،رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﺻﻠﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ )ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ( ﺑﻪ ﻃﻮر اﺟﻤﺎﻟﯽ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻫﺮﯾﮏ از اﯾﻦ رﺷﺘﻪﻫﺎ را ﺑﻪﺗﻔﺼﯿﻞ در ﺷﻤﺎرهﻫﺎی
آﺗﯽ ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻣﻨﺪرج در آﺧﺮﯾﻦ ﮔﺰارش ﺟﺎﻣﻊ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺸﺘﺮک ،رﺷﺘﻪﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪای ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ )ﺑﺮای
ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ( ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از» :داﻧﺶ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ«» ،ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ«» ،ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎت«» ،ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت« و
»ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻧﺮماﻓﺰار« .اﻣﺎ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﻨﺪه اﯾﺮاﻧﯽ ،ﺑﻪﺧﺼﻮص داوﻃﻠﺒﺎن ﮐﻨﮑﻮر ﺳﺮاﺳﺮی
اﯾﺮان و ﻧﯿﺰ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻘﻄﻊ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﮐﻤﯽ ﮔﯿﺞﮐﻨﻨﺪه و ﻣﺒﻬﻢ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﻫﺪفﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﮐﻪ از
اﯾﻦ ﭘﺲ در ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺧﻮاﻧﺪ ﻧﯿﺰ روﺷﻦ ﮐﺮدن ﻫﻤﯿﻦ اﺑﻬﺎﻣﺎت اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﺑﺮﺧﻼف اﯾﺮان رﺷﺘﻪ اﺻﻠﯽ
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ در ﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی دﻧﯿﺎ »داﻧﺶ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ« اﺳﺖ و ﻧﻪ »ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ«.
در ﻣﻘﺎﻟﻪ دوم ،رﺷﺘﻪﻫﺎی رﺳﻤﯽ و اﺻﻠﯽ در اﯾﺮان در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ و درﺑﺎره
ﺗﻔﺎوتﻫﺎ و ﻣﺸﺎﺑﻬﺖﻫﺎی اﯾﻦ رﺷﺘﻪﻫﺎ در اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺧﻮاﻧﺪ .رﺷﺘﻪ داﻧﺶ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ در اﯾﺮان ﺑﺎ ﻧﺎم
»ﻋﻠﻮم ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ« ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ »ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ«
ﻃﺮفداران ﮐﻤﺘﺮی دارد .اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮای دروس ﻧﺮماﻓﺰاری اﯾﻦ رﺷﺘﻪ و رﺷﺘﻪ »ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﺎ
ﮔﺮاﯾﺶ ﻧﺮماﻓﺰار« در اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ،رﺷﺘﻪ »داﻧﺶ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ« داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن را
ﺑﺮای ورود ﻓﻮری ﺑﻪ ﺑﺎزار ﮐﺎر آﻣﺎده ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻠﮑﻪ اﺻﻮل را ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﯽآﻣﻮزد .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﺑﺮﺧﯽ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﺳﺖ و اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻘﻂ ﻣﺨﺘﺺ اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺖ.
اﮔﺮﭼﻪ اﺻﻮل ﺳﺨﺖاﻓﺰاری ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی اﯾﺮان ﭘﻮﺷﺶ داده ﺷﺪه ،ﻫﯿﭻﮐﺪام از رﺷﺘﻪﻫﺎ و
دروس اراﺋﻪ ﺷﺪه در اﯾﺮان روشﻫﺎی ﻣﺘﺪاول ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺮماﻓﺰار را ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎز و ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر
ﺑﺎﯾﺪ رﺷﺘﻪ »ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻧﺮماﻓﺰار« )ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺸﺘﺮک( را ﺑﻪﺟﺎی »داﻧﺶ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ« ﯾﺎ »ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎﻣﭙﻮﺗﺮ« اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﻨﯿﺪ .اﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ و در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ در اﯾﺮان ﺗﺪرﯾﺲ ﻧﻤﯽﺷﻮد.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﻓﺼﻠﯽ ﺑﺮای آﻣﻮﺧﺘﻦ ،ﻓﺼﻠﯽ ﺑﺮای آﻣﻮزش
ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎز رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ
در ﺳﺎل  ،2005ﮐﺎرﮔﺮوه ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺬﮐﻮر ﮔﺰارﺷﯽ اراﺋﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭼﻨﺪ ﮔﺰارش ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ در ﻫﻤﯿﻦ
ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﮔﺰارش ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻌﺪی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه اﻋﺘﺒﺎر دارد .اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﯾﮏ ﺑﺎر ﮔﺰارش ﺟﺪﯾﺪی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ً آﺧﺮﯾﻦ ﮔﺰارش ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻧﺮماﻓﺰار در
ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل  2014اﺳﺖ و ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺑﺮای ﺗﺪرﯾﺲ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ را
درﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد .در ﺷﻤﺎرهﻫﺎی آﺗﯽ ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺷﺒﮑﻪ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﯾﮏ از اﯾﻦ رﺷﺘﻪﻫﺎ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و ﺑﻪﺗﻔﺼﯿﻞ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،آﺧﺮﯾﻦ ﮔﺰارشﻫﺎ را ﻣﻌﯿﺎر ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد .اﻣﺎ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﮔﺰارش ﺟﺎﻣﻌﯽ ﮐﻪ
درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﺧﻼﺻﻪ ﻫﻤﻪ ﮔﺰارشﻫﺎی ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺖ ﻫﻨﻮز ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل  2005اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
دﻟﯿﻞ ،ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﺤﻮﻻت اﺧﯿﺮ ﺻﻨﻌﺖ آیﺗﯽ ﻫﻨﻮز ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ در اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪیﻫﺎ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ از زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻧﻮﻇﻬﻮر در رﺷﺘﻪﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺑﺤﺚ ﺑﺴﯿﺎر داغ »ﻋﻠﻢ دادهﻫﺎ« اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ ﺧﻮدش ﺑﻪ ﯾﮏ
ﻋﻠﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آن را زﯾﺮﺷﺎﺧﻪ »داﻧﺶ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ« ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺑﻪﺷﺪت ﺑﻪ رﯾﺎﺿﯿﺎت آﻣﺎر و
اﺣﺘﻤﺎل ﻣﺘﮑﯽ اﺳﺖ و زﺑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺧﺎص ﺧﻮد )ﻣﺜﻞ ﭘﺎﯾﺘﻮن ﯾﺎ زﺑﺎن  (Rرا دارد .اﻣﺎ ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آن
را زﯾﺮﺷﺎﺧﻪ »ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت« ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺑﺎ ﺑﺤﺚ »ﭘﺎﯾﮕﺎه دادهﻫﺎ« ﺑﻪوﯾﮋه ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ NoSQL
ﮔﺮه ﺧﻮرده اﺳﺖ و ﺑﺎزار ﺑﺰرﮔﯽ در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ آﻧﻼﯾﻦ درﺳﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ،ﺳﺮﻓﺼﻞﻫﺎی دﻗﯿﻖ اﯾﻦ
رﺷﺘﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ.
ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه در ﮔﺰارشﻫﺎی ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد در اﻏﻠﺐ
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﻫﺮﯾﮏ از اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺳﺒﮏ و ﺳﻠﯿﻘﻪ ﺧﺎص ﺧﻮد را در ﺗﺪوﯾﻦ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﻪ
ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺷﻤﺎرهﻫﺎی آﺗﯽ ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎﻫﯽ دﻗﯿﻖﺗﺮ ﺑﻪ دروس و ﺳﺮﻓﺼﻞﻫﺎی اﯾﻦ رﺷﺘﻪ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ
دﻧﯿﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ ﺗﺎ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ.
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