اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ رﺷﺘﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ در اﯾﺮان

آﯾﺎ داوﻃﻠﺐ ﮐﻨﮑﻮر ﺳﺮاﺳﺮی داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ آﯾﺎ ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ رﺷﺘﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ را ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻣﻘﻄﻊ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی اﯾﺮان اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ؟ اﯾﻦ رﺷﺘﻪﻫﺎ ﮐﺪام ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭼﻪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دارﻧﺪ؟ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ رﺷﺘﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ در اﯾﺮان در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ و ﺑﻪ ﺗﻔﺎوتﻫﺎ و ﻣﺸﺎﺑﻬﺖﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﺑﺎ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﻌﺎدل در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی دﻧﯿﺎ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی اﯾﺮان ﺑﻪ اراﺋﻪ رﺷﺘﻪ اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ در داﻧﺸﮑﺪه رﯾﺎﺿﯽ
ﺑﻌﻀﯽ از داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ در ﺳﺎلﻫﺎی دور ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد .در ﺳﺎل  ،1377ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺳﺮﻓﺼﻞﻫﺎ و دروس رﺷﺘﻪﻫﺎی
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﺎ دو ﮔﺮاﯾﺶ ﻧﺮماﻓﺰار و ﺳﺨﺖاﻓﺰار ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی وزارت ﻋﻠﻮم ،داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎی
ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﯾﺮان ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی رﺷﺘﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ را در ﻣﻘﻄﻊ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ اراﺋﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻃﯽ دﻫﻪ  80ﺧﻮرﺷﯿﺪی،
ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ و ﻫﻢﮔﺎم ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻت ﺻﻨﻌﺖ آیﺗﯽ در اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن ،ﺑﻌﻀﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﻪ اراﺋﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ رﺷﺘﻪﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت اﻗﺪام ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﺳﺎل  1392ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی
ﺟﺪﯾﺪی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺪوﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ (1) .ﻃﺒﻖ اﯾﻦ
ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ،داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ وزارت ﻋﻠﻮم ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭼﻬﺎر رﺷﺘﻪ را در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ
اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ .از اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،رﺷﺘﻪ »ﻋﻠﻮم ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ« ﻋﻤﺪﺗﺎ ً ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎی ﻋﻠﻮم و رﯾﺎﺿﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد و رﺷﺘﻪﻫﺎی
»ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ« و »ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت« ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎی ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ
ﻣﺼﻮﺑﻪ ﯾﮏ ﮔﺮاﯾﺶ ﺗﺨﺼﺼﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم »راﯾﺎﻧﺶ اﻣﻦ« ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اراﺋﻪ
آن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻓﻮق ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪﺻﻮرت اﺧﺘﯿﺎری دروﺳﯽ را ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ روی ﻣﺒﺎﺣﺚ روز ﻫﻤﭽﻮن
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ،ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ،اﻣﻨﯿﺖ راﯾﺎﻧﻪ ،ﺑﺎزیﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی و ﭼﻨﺪ ﻋﻨﻮان دﯾﮕﺮ ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﻤﺮﮐﺰﻫﺎی
ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻟﺰوﻣﺎ ً در ﻋﻨﻮان ﻣﺪارک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دوره ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﻗﯿﺪ ﻧﻤﯽﺷﻮد .در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺳﻪ رﺷﺘﻪ اﺻﻠﯽ
ﻣﺘﺪاول در اﯾﺮان ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ و ﺑﺤﺚ ﻣﻔﺼﻞﺗﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎرهﻫﺎی آﺗﯽ ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺷﺒﮑﻪ واﮔﺬار ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ(2) .

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﻣﻘﺎﻻت وﯾﮋه آﻧﻼﯾﻦ ﺷﻤﺎره  197ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺨﺶ داﻧﺶ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ
از دورهﻫﺎی راﯾﮕﺎن و آﻧﻼﯾﻦ ﻫﺎروارد ﺗﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی اﯾﺮان و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﭘﺎﯾﺘﻮن

رﺷﺘﻪ »ﻋﻠﻮم ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ«
اﯾﻦ رﺷﺘﻪ در داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم ﯾﺎ رﯾﺎﺿﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی اﯾﺮان اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮش آن ﺣﺪود ﻧﺼﻒ
ﻇﺮﻓﯿﺖ رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ در ﻫﻤﺎن داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ (3) .اﻣﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ دروس اﻟﺰاﻣﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ در
ﻣﺼﻮﺑﻪ وزارت ﻋﻠﻮم ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻓﺼﻞﻫﺎ و ﺣﺘﯽ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً  70درﺻﺪ دروس آن ﺑﺎ رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ
ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ .ﺗﻔﺎوت اﺻﻠﯽ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو رﺷﺘﻪ در دروس رﯾﺎﺿﯽ اﺳﺖ .در »ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ« دروس رﯾﺎﺿﯽ ﮐﻤﺘﺮی
اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد و درﻋﻮض ﭼﻨﺪ درس ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ﺳﺨﺖاﻓﺰاری در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،در »ﻋﻠﻮم ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ« دو درس »آﻣﺎر و اﺣﺘﻤﺎل  1و  «2اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ »ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ«
ﻓﻘﻂ ﯾﮏ درس »آﻣﺎر و اﺣﺘﻤﺎل« دارد .در ﻫﺮ دو رﺷﺘﻪ ،درﺳﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دادهﻫﺎ و اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎ« ﯾﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ آن
اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،دو درس »اﺻﻮل ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی  1و  «2در اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت اﺳﻤﯽ ،ﺑﻪﻟﺤﺎظ
ﻣﺤﺘﻮا ﻣﻌﺎدل دو درس »ﻣﺪارﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﯽ« و »ﻣﻌﻤﺎری ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی« در »ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ« ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ دروس
ﻋﻤﻮﻣﯽ )ﻣﺸﺘﺮک در ﺗﻤﺎم رﺷﺘﻪﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﯾﺮان( و ﭘﺎﯾﻪ )ﻣﺸﺎﺑﻪ در اﻏﻠﺐ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﯽ اﯾﺮان( ،اﯾﻦ
رﺷﺘﻪ  27درس اﺻﻠﯽ 8 ،درس ﺗﺨﺼﺼﯽ و  13درس اﺧﺘﯿﺎری دارد .اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﻣﻌﺎدل رﺷﺘﻪ »داﻧﺶ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ« ﯾﺎ
 Computer Scienceدر اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ» .ﻋﻠﻮم ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ« ﭼﻨﺎنﮐﻪ از ﻧﺎﻣﺶ ﭘﯿﺪا اﺳﺖ ،ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ
ﻣﺒﺤﺚ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ دارد و ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ« ﯾﺎ
»دادهﮐﺎوی« ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .اﻏﻠﺐ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ دﻧﯿﺎ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ و »ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ« را در ﮐﻨﺎر
ﻫﻢ و ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﯾﺎ داﻧﺸﮑﺪه واﺣﺪ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﺻﻮﻻ ً رﺷﺘﻪ اﺻﻠﯽ و ﻣﺎدر در دﻧﯿﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻫﻤﯿﻦ رﺷﺘﻪ
اﺳﺖ .در اﯾﺮان اﻣﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﻧﺎروﺷﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ و »ﻋﻠﻮم ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ« از »ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ« ﺟﺪا اﻓﺘﺎده و اﯾﻦ
ﺗﺼﻮر اﺷﺘﺒﺎه را در ذﻫﻦ داوﻃﻠﺒﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﭘﺪﯾﺪ آورده اﺳﺖ ﮐﻪ رﺷﺘﻪ »ﻋﻠﻮم ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ« ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎب درﺟﻪ دو اﺳﺖ ،در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﻼ ً ﺑﺮﻋﮑﺲ اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﻋﻼﻗﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﮐﻠﻤﻪ ﻣﻬﻨﺪس و ﺑﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن در ﭼﻨﯿﻦ
وﺿﻌﯿﺘﯽ ﺑﯽﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﺮای آن دﺳﺘﻪ از داوﻃﻠﺒﺎن ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﭘﺲ از
ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﺣﻮزه ﻧﺮماﻓﺰار ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻮﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دو رﺷﺘﻪ »ﻋﻠﻮم ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ« و »ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ« از ﻧﻈﺮ دروس ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻧﺮماﻓﺰار ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺒﯿﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ دروس ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺗﺨﺼﺼﯽ »ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰاری« در رﺷﺘﻪ »ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ« را ﻧﯿﺰ ﺑﮕﺬراﻧﺪ ) 4درس( و اﯾﻦ
دروس ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ او اراﺋﻪ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﮔﺮ ﺑﻪ ﻧﺮماﻓﺰار ﻋﻼﻗﻪ دارﯾﺪ و ﺣﺎﺿﺮﯾﺪ ﺑﻪﺟﺎی ﭼﻨﺪ درس
ﺳﺨﺖاﻓﺰاری ﭼﻨﺪ درس رﯾﺎﺿﯽ ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ ،رﺷﺘﻪ »ﻋﻠﻮم ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ« ﻫﻤﭽﻨﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ.

رﺷﺘﻪ »ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ«
اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮا ً در داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎی ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﯾﺮان اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﭼﻬﺎر ﮔﺮاﯾﺶ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺎ ﻧﺎمﻫﺎی
»ﻧﺮماﻓﺰار«» ،ﻣﻌﻤﺎری ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی«» ،راﯾﺎﻧﺶ اﻣﻦ« و »ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت« دارد .ﮔﺮاﯾﺶ »ﻣﻌﻤﺎری
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی« در واﻗﻊ ﻫﻤﺎن ﮔﺮاﯾﺶ »ﺳﺨﺖاﻓﺰار« اﺳﺖ .ﺗﻔﺎوت دو ﮔﺮاﯾﺶ اﺻﻠﯽ ﻧﺮماﻓﺰار و ﺳﺨﺖاﻓﺰار ﺑﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ زﯾﺎد ﻧﯿﺴﺖ .ﮔﺮاﯾﺶ »ﻧﺮماﻓﺰار«  5درس ﺗﺨﺼﺼﯽ اﺿﺎﻓﯽ دارد و ﮔﺮاﯾﺶ »ﻣﻌﻤﺎری ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی« 7
درس ﺗﺨﺼﺼﯽ اﺿﺎﻓﯽ دارد .اﻣﺎ دو ﮔﺮاﯾﺶ »راﯾﺎﻧﺶ اﻣﻦ« و »ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت« ﻫﺮﮐﺪام  9درس ﺗﺨﺼﺼﯽ اﺿﺎﻓﯽ
دارﻧﺪ .ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﮔﺮاﯾﺶ در  23درس اﺻﻠﯽ »ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ« ﻣﺸﺘﺮک ﻫﺴﺘﻨﺪ.
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ درسﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ و اﺧﺘﯿﺎری ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ روی ﯾﮑﯽ از ﻫﺸﺖ ﻣﺤﻮر »ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺠﺘﻤﻊ«،
»ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی«» ،ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ«» ،ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰاری«» ،اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت«» ،ﺑﺎزیﻫﺎی
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی«» ،ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ« و »اﻣﻨﯿﺖ راﯾﺎﻧﻪ« ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ .ﻫﺮﯾﮏ از اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ ﺑﯿﻦ  4ﺗﺎ  6درس اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ
دارﻧﺪ .ﺑﺮﺧﻼف ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی اﺻﻠﯽ ،اراﺋﻪ اﯾﻦ ﺗﻤﺮﮐﺰﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ اﺟﺒﺎری ﻧﯿﺴﺖ و ﻻزم اﺳﺖ داوﻃﻠﺒﺎن
ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ وبﺳﺎﯾﺖ داﻧﺸﮕﺎه از اراﺋﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺷﺎن اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ رﺷﺘﻪ
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﻣﻌﺎدل رﺷﺘﻪای ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺎم در اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ در اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﻬﺎﻧﯽ دروس ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی
ﻧﺮماﻓﺰاری و ﺳﺨﺖاﻓﺰاری )ﮐﻪ در ﻣﺼﻮﺑﻪ وزارت ﻋﻠﻮم آﻣﺪه( در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺳﺨﺖاﻓﺰار ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻻ ً در ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮی
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺸﺘﺮک اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ  ACMو  IEEE-CSﺑﺮای ﺗﺪوﯾﻦ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ در دﻧﯿﺎ رﺷﺘﻪ »ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ« رﺷﺘﻪای ﺑﺎ ﺑﺎر ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦﺗﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺨﺖاﻓﺰار ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺛﺎﻧﯿﺎ ً از ﯾﮏ ﻣﻬﻨﺪس ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﺎ
ﮔﺮاﯾﺶ ﺳﺨﺖاﻓﺰار اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺮماﻓﺰار و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﻧﯿﺰ ﻗﻮی ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ) (4و ﯾﺎ دراﯾﻮر ﻗﻄﻌﺎت داﺧﻞ ﯾﮏ ﭘﯽﺳﯽ ﯾﺎ ﻟﭗﺗﺎپ ) (5ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﺿﻤﯿﻤﻪ آﻧﻼﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ »آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻮم ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ« در ﺷﻤﺎره  197ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ
ﺟﺪول دروس رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻮم ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ

رﺷﺘﻪ »ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت«
اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﯾﮏ زﻣﯿﻨﻪ ﺟﺪﯾﺪ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی اﯾﺮان اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﮔﺮاﯾﺶ ﻧﺮماﻓﺰاری رﺷﺘﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻋﻼﻗﻪ دارﻧﺪ ،اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﻋﻠﻮم ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ« اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ
آن دﺳﺘﻪ از دروس ﺗﺨﺼﺼﯽ و اﺻﻠﯽ ﮐﻪ در »ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ« ﮔﺮاﯾﺶ ﺳﺨﺖاﻓﺰاری دارﻧﺪ ﺑﺎ دروﺳﯽ در زﻣﯿﻨﻪ
ﺷﺒﮑﻪ ،اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﺪهاﻧﺪ .از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ،ﺑﺮای آن دﺳﺘﻪ از داوﻃﻠﺒﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ در رﺷﺘﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ
ﮐﻪ ﻧﻪ ﺑﻪ دروس ﺳﺨﺖاﻓﺰاری ﻋﻼﻗﻪ دارﻧﺪ و ﻧﻪ دروس رﯾﺎﺿﯽ »ﻋﻠﻮم ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ« ﭼﻨﮕﯽ ﺑﻪ دﻟﺸﺎن ﻣﯽزﻧﺪ ،اﻧﺘﺨﺎب
ﺳﻮﻣﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﺣﺚ روز )ﻣﺎﻧﻨﺪ وب و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ( ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ ،ﻫﻢ ﻧﺮماﻓﺰاریﺗﺮ از »ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ« اﺳﺖ و ﻫﻢ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ را ﺑﺮ ﺧﻮد دارد و ﺑﻪ اﺷﺘﻬﺎی اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﻤﻪ ﻣﻬﻨﺪس ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﯽدﻫﺪ!
دروس ﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه از ﺳﻮی ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی وزارت ﻋﻠﻮم ﺑﺮای رﺷﺘﻪ »ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻓﻨﺎوری
اﻃﻼﻋﺎت« ﺑﺎ دروس ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮔﺮاﯾﺶ ﻧﺮماﻓﺰاری رﺷﺘﻪ »ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ« و ﺗﻤﺮﮐﺰ »ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰاری« آن از
ﯾﮏ ﺳﻮ و ﻧﯿﺰ ﮔﺮاﯾﺶ »ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت« و ﺗﻤﺮﮐﺰ »ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ« در »ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ« از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ
اﺷﺘﺮاک ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ دارد.
در ﻣﯿﺎن دروس ﺧﺎص اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ،دو درس »ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻧﺮماﻓﺰار  1و  «2و دو درس »ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی  1و  «2و
دو درس ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت  1و  «2دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در رﺷﺘﻪ »ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت« ﻧﯿﺰ
ﻫﻤﭽﻮن »ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ«  23درس اﺻﻠﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ 9 ،درس ﺗﺨﺼﺼﯽ و  10درس
اﺧﺘﯿﺎری ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ.
از دروس ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ وب و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﻣﺼﻮﺑﻪ وزارت ﻋﻠﻮم ﺑﺮای ﺗﻤﺎم رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ درس
»ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ« اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﻢ در رﺷﺘﻪ »ﻋﻠﻮم ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ« و ﻫﻢ در ﮔﺮاﯾﺶ ﻧﺮماﻓﺰاری »ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ«
وﺟﻮد دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺗﺨﺼﺼﯽ »ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ« در »ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ« درﺳﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ
اﻃﻼﻋﺎت و ﺟﺴﺖوﺟﻮی وب« را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺤﺜﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ دادهﮐﺎوی ،اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ و ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی
ﺟﺴﺖوﺟﻮ اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺑﻌﻀﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮏ درس ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ وب« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان درس
اﺧﺘﯿﺎری »ﮔﺮاﯾﺶ ﻧﺮماﻓﺰار« در »ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ« اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ .در ﻓﻬﺮﺳﺖ رﺳﻤﯽ دروس رﺷﺘﻪ »ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻓﻨﺎوری
اﻃﻼﻋﺎت« درﺳﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ »وب« دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ ً اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در دروس اﺧﺘﯿﺎری ﺑﻌﻀﯽ
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﭘﻮﺷﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﻣﻘﺎﻟﻪ وﯾﮋه آﻧﻼﯾﻦ ﺷﻤﺎره  197ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺷﺒﮑﻪ  -دروس داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ در رﺷﺘﻪﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ )ﮐﻨﮑﻮر  + (96ﻓﻬﺮﺳﺖ

درﺑﺎره ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻧﺮماﻓﺰار
ﺧﻮب اﺳﺖ داوﻃﻠﺒﺎن ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺪاﻧﻨﺪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،رﺷﺘﻪای ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎ ﻧﺎم »ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻧﺮماﻓﺰار« در ﻣﻘﻄﻊ

ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه از ﺳﻮی  ACMو  IEEE-CSﻫﻢﺧﻮاﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺸﺪه ﯾﺎ اراﺋﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد،
ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ رﺷﺘﻪ »ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ« ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ﻧﺮماﻓﺰار دارﯾﻢ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ و
ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه ﻧﺮماﻓﺰار ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در رﺷﺘﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ »ﻋﻠﻮم ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ« ﯾﺎ »ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت« ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻧﺮماﻓﺰاری
ﭘﺮرﻧﮓﺗﺮی دارﻧﺪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﮔﺮاﯾﺶ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻧﺮماﻓﺰاری رﺷﺘﻪ »ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ« را ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ دوره
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ.
از ﻣﯿﺎن دروس ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻧﺮماﻓﺰار ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ درس »اﺻﻮل ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﺮماﻓﺰار« در رﺷﺘﻪ »ﻋﻠﻮم
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ« ،درس »ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻧﺮماﻓﺰار« در ﮔﺮاﯾﺶ ﻧﺮماﻓﺰاری »ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ« و دروس »آزﻣﻮن ﻧﺮماﻓﺰار« و
»روشﻫﺎی رﺳﻤﯽ در ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻧﺮماﻓﺰار« در ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰاری ﺑﺮای رﺷﺘﻪ »ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ«
اﺷﺎره ﮐﺮد .در ﺿﻤﻦ دو درس ﺑﺎ ﻧﺎمﻫﺎی »ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻧﺮماﻓﺰار  1و  «2در رﺷﺘﻪ »ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت« ﺗﻮﺟﻪ
وﯾﮋهای ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ.
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻬﻢ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻧﺮماﻓﺰار ﮐﻪ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻏﺎﯾﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﯾﮏ درس
ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﮐﺎﻣﻞ ﺳﻪواﺣﺪی ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ »روشﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﻃﻼﻋﺎت از ﭘﺎﯾﮕﺎه دادهﻫﺎ« اﺷﺎره
ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﺎﺷﻨﻪ آﺷﯿﻞ ﺗﻤﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﺎن ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ اﺳﺖ .ﯾﺎ ﻣﺜﻼ ً ﻣﯽﺗﻮان دو ﺳﻪ درس ﮐﺎرﺑﺮدی و اﺧﺘﯿﺎری ﺑﺎ ﻧﺎمﻫﺎﯾﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ »اﺻﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ وﯾﻨﺪوز« ﯾﺎ »اﺻﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ« ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺟﺎی ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺮماﻓﺰار ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﯿﻢﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ )ﮐﺎﺑﻮس ﺗﻤﺎم ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺮماﻓﺰار( ،روشﻫﺎی
ﻣﺪرن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰاری )ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺟﺎﯾﻞ( ،ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮی )ﻣﺎﻧﻊ زودﻫﻨﮕﺎم در راه ﺑﺴﯿﺎری از
ﭘﺮوژهﻫﺎ( و روشﻫﺎی اﺳﺘﻘﺮار ،ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﺮماﻓﺰار )ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺪاوم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ( ﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ.
)(6
در ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺸﺘﺮک  ACMو  IEEE-CSﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺮﺧﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ دﻧﯿﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ دروس ﻣﻬﻢ در ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻧﺮماﻓﺰار ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ،ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و
ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﻮﻧﺪ.

ﭘﯽﻧﻮﺷﺖﻫﺎ:
) (1ﻓﺎﯾﻞ  173ﺻﻔﺤﻪای ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺸﺮوح ﺗﻤﺎم ﺳﺮﻓﺼﻞﻫﺎی اﯾﻦ رﺷﺘﻪﻫﺎ را
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﺑﺨﺶ اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ.
) (2رﺷﺘﻪ راﯾﺎﻧﺶ اﻣﻦ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺟﺪول دروس ﺗﺨﺼﺼﯽ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﻓﺎﯾﻞ
ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
) (3ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺟﺪول اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ داوﻃﻠﺒﺎن ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻨﮑﻮر ﺳﺮاﺳﺮی ﻃﯽ دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
) (4ﻣﻨﻈﻮر از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ،وﺳﺎﯾﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﮐﺎرتﺧﻮان ﺑﺎﻧﮑﯽ ﯾﺎ ﮐﯿﺖﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ رزﺑﺮیﭘﺎی
اﺳﺖ.
) (5ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ  Driverﯾﺎ راهاﻧﺪاز ﻣﯿﺎناﻓﺰارﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﮐﺎر ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻪﺧﺼﻮص از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ
)ﻣﺜﻼ ً ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺻﻮﺗﯽ( را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﻮﺳﻂ ﺗﯿﻢ
ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ از ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ﻋﻤﺪﺗﺎ ً ﺳﺨﺖاﻓﺰاری ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
) (6در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻧﺮماﻓﺰار در اﯾﺮان ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ،
وﻟﯽ در ﺻﻮرت ﺗﺪوﯾﻦ ﯾﮏ رﺷﺘﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻧﺮماﻓﺰار در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺿﻤﻦ ﺣﺬف ﺑﻌﻀﯽ
از دروس ﺳﺨﺖاﻓﺰاری ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ »ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ« ،دروس ﻣﻔﯿﺪی را از ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻧﺮماﻓﺰار
ﺑﻪ ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮد و ﺑﻪﺟﺎی آن روی ﻣﺒﺎﺣﺚ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ »زﺑﺎنﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ وب«،
»ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ« و »ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ راﯾﺎﻧﺶ اﺑﺮی« و »دادهﮐﺎوی« ﺑﺮای ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮد.

ﻓﺎﯾﻞ ﭘﯿﻮﺳﺖ:
اﻧﺪازه

ﭘﯿﻮﺳﺖ
داﻧﻠﻮد ﻓﺎﯾﻞ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:
 08آﺑﺎن 1396
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