ﻓﺼﻠﯽ ﺑﺮای آﻣﻮﺧﺘﻦ ،ﻓﺼﻠﯽ ﺑﺮای آﻣﻮزش

ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎز رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ رﺷﺘﻪ ﯾﺎ رﺷﺘﻪﻫﺎی داﻧﺶ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ و در زﻧﺪﮔﯽ اﻣﺮوزه ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه
ﺑﺎﺷﺪ .داﻧﺸﯽ ﮐﻪ اﮐﺘﺴﺎب ﺳﻄﺤﯽ از آن ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺲ در ﻫﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺿﺮوری اﺳﺖ و ﻧﺪاﺷﺘﻦ آن ﺑﻪ
ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺑﯽﺳﻮادی در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖوﯾﮑﻢ اﺳﺖ .ﻫﺪف از راهاﻧﺪازی اﯾﻦ ﺑﺨﺶ در ﻣﺠﻠﻪ و اراﯾﻪ اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﻘﺎﻻت ،ﻧﮕﺎﻫﯽ
ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ...
ﭘﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ دوﺳﺖ و ﻫﻤﮑﺎر دﯾﺮﯾﻨﻪ ﻣﺎ ،ﺑﻬﺮوز ﻧﻮﻋﯽﭘﻮر ،ﯾﮑﯽ از ﺧﻮشذوقﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﻪ ،ﭘﺲ از
ﭼﻨﺪ ﺳﺎل دوری ،ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﻣﺎ ﺑﺎز ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ .آن دﺳﺘﻪ از ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﻪ ﮐﻪ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﻤﺎرهﻫﺎ ،در ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل
ﭘﯿﺶ ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﺣﺘﻤﺎ ﻗﻠﻢ ﺟﺬاب و ﻣﻮﺷﮑﺎف ﺑﻬﺮوز را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دارﻧﺪ .ﻗﻠﻤﯽ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﺳﻮ ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻓﻨﯽ را ﻫﺪف ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و ﺣﺘﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻗﺘﺼﺎدی دﻧﯿﺎی
آیﺗﯽ در ﺗﯿﺮرس آن ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮدم ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻬﺮوز ﻧﻮﻋﯽﭘﻮر ﮔﺮاﻣﯽ را در ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ
ﺷﺒﮑﻪ دارﯾﻢ .از ﻫﻤﯿﻦ اﺑﺘﺪا ،ﺣﻀﻮر او در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺠﻠﻪ ،ﻃﻨﯿﻦاﻧﺪاز ﺷﺪه اﺳﺖ :ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد او ،ﺑﺨﺶ ﺟﺪﯾﺪی در ﻣﺠﻠﻪ
راهاﻧﺪازی ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »داﻧﺶ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ« ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺧﻮدش ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه آن اﺳﺖ .ﻫﺪف اﯾﻦ ﺑﺨﺶ واﮐﺎوی
ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﻮزش داﻧﺶ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ در اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن اﺳﺖ .در ﻫﻤﯿﻦ اﺑﺘﺪا ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر از داﻧﺶ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ
در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎرﻫﺎ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺣﻮزه ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ،از ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺗﺎ ﺷﺒﮑﻪ و  ...اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آنﮐﻪ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه آﮐﺎدﻣﯿﮏ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ از اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »داﻧﺶ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ« ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﺄﺳﯽ ﺑﻪ
آنﻫﺎ از اﯾﻦ ﻧﺎم در ﺑﺨﺶ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺠﻠﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﯾﻢ.
ﭼﺮا آﻣﻮزش داﻧﺶ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ...
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ رﺷﺘﻪ ﯾﺎ رﺷﺘﻪﻫﺎی داﻧﺶ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ و در زﻧﺪﮔﯽ اﻣﺮوزه ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه
ﺑﺎﺷﺪ .داﻧﺸﯽ ﮐﻪ اﮐﺘﺴﺎب ﺳﻄﺤﯽ از آن ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺲ در ﻫﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺿﺮوری اﺳﺖ و ﻧﺪاﺷﺘﻦ آن ﺑﻪ
ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺑﯽﺳﻮادی در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖوﯾﮑﻢ اﺳﺖ.
ﻫﺪف از راهاﻧﺪازی اﯾﻦ ﺑﺨﺶ در ﻣﺠﻠﻪ و اراﯾﻪ اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﻘﺎﻻت ،ﻧﮕﺎﻫﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﺑﻪ
ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﯽ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﺣﻮزه ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و آیﺗﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارم و ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﺑﺎ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ اﯾﻦ ﺣﻮزه آﺷﻨﺎﯾﯽ دارم .اﻣﺎ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﺗﺮدﯾﺪی ،ﺟﺎی ﯾﮏ ﺑﺤﺚ ﻧﺴﺒﺘﺎ ً ﻣﺴﺘﺪل و روشﻣﻨﺪ را در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺎﻟﯽ دﯾﺪهام .اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﭘﺮ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﻬﻢ و
اﻧﺪازه ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎز رﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ
و اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﺠﺎ ﺑﺨﻮاﻧﻢ...

ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺎز ﺟﻮاﻣﻊ و ﺟﺬاﺑﯿﺖﻫﺎی ﭘﯿﺪا و ﭘﻨﻬﺎن رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و آیﺗﯽ و ﻫﺠﻮم ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﺟﻮاﻧﺎن در
اﯾﺮان و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﯿﺎ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ در اﯾﻦ رﺷﺘﻪﻫﺎ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن دروس ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
اﯾﻦ رﺷﺘﻪﻫﺎ را اراﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﭘﺎﯾﻪایﺗﺮﯾﻦ و اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ
رﺷﺘﻪﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎر را ﺑﺮای ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﻪ اﯾﻦ رﺷﺘﻪﻫﺎ ﺳﺨﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺪام ﮔﺮاﯾﺶ را
در ﮐﺪام داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ.
ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی داﺧﻠﯽ اﻏﻠﺐ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻫﻢ در اﯾﻦ ﺷﻤﺎره و ﻫﻢ در
ﺷﻤﺎرهﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺳﺮﻓﺼﻞﻫﺎی دروس اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﻔﺎوتﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ آنﻫﺎ ﺑﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﮐﻨﮑﺎش ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ،ﻋﻼوه ﺑﺮ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻌﺮوف دﻧﯿﺎ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻧﺎمﻫﺎی آنﻫﺎ آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺷﺎﺧﺺ دﯾﮕﺮی
ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﻧﺎمدارن ﭘﯿﻮﺳﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺿﺮورت اﯾﺠﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺎ ﺑﺎ آنﻫﺎ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ و ﮔﻤﺎن ﻧﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ داﻧﺶ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ
ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺰد ﭼﻨﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻌﺮوف در ﯾﮑﯽ دو ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و ﺑﺲ .ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ در ﻫﻤﯿﻦ ﺷﻤﺎره ﻣﺠﻠﻪ ،ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ 10
داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮﺗﺮ دﻧﯿﺎ در ﺳﺎل  ،2017ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ ﺗﺎ درﯾﺎﺑﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻬﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ در ﺣﻮزه ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ در ﻗﺎره آﺳﯿﺎ
ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻤﯽ از داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،آنﮔﺎه ﺑﺎ ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ در
اﻗﺼﯽ ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎ آﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ را اراﯾﻪ و ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻧﯿﺰ دروﺳﯽ ﮐﻪ اراﯾﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ در وﻗﺖ و اﻧﺮژی ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ در اﯾﻦ رﺷﺘﻪﻫﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﺷﻮد .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ
ﻣﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﯽ ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻌﺮوف ﻧﺪارﯾﻢ ،اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻫﺪفﻣﺎن ﺻﺮﻓﺎ راهﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺎ ﻧﺎاﻣﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ و
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل رﻗﺎﺑﺖ از ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﺑﺮای اﺧﺬ ﭘﺬﯾﺮش از آنﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺸﺮده؛ ﺿﻤﻦ آن ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺿﺮورﺗﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ
در اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﮔﺮ ﻗﺼﺪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر را دارﯾﻢ ،ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻘﺼﺪ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮی ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮ دارﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﺮای ﻫﺪف اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﻓﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺨﻮاﻧﻢ و ...
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﺷﻤﺎره  196ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺷﺒﮑﻪ و در روزﻫﺎی آﯾﻨﺪه در ﺑﺨﺶ داﻧﺶ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﺗﻨﻬﺎ
ﭘﯿﺶدرآﻣﺪی اﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﺒﺤﺚ ﮔﺴﺘﺮده ﻋﻠﻮم ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ .ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت در اﯾﻦ ﺷﻤﺎره ﻣﺠﺎل ﻃﺮح ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ و ﺷﺎﯾﺪ
ﻫﻢ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺷﻤﺎره آﯾﻨﺪه ﻣﻄﺮح ﻧﺸﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﻢ و از ﭼﻪ روشﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺜﺒﯿﺖ آﻧﭽﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ
ﺑﻬﺮه ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻃﺮح ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اوﻟﯿﻪ و ﭘﺎﯾﻪای اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﻄﺮح ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﻣﺎ ،ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺣﻮزه ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻧﯿﺰ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ در
ﻣﻮرد آنﻫﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﻧﻤﯽرﺳﺪ ﻣﮕﺮ ...
ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻣﺎ ،ﯾﮏ روز ،در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ ﮐﻪ ،ﮐﺪام رﺷﺘﻪ و ﮐﺪام داﻧﺸﮕﺎه .ﻫﻤﻪ آنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﮐﻨﮑﻮر و اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ را از ﺳﺮﮔﺬراﻧﺪهاﻧﺪ ،ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ﭼﻨﺪان ﺳﺎده ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ وﯾﮋه در
دﻧﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ روز ﺑﺮ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ آن اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ وﯾﮋه آن ﮐﻪ ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از اﯾﻦ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ از رﺷﺘﻪای ﻧﺎﺷﯽ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﺎ اﺳﺖ :ﻋﻠﻮم ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ.
ﺷﺎﯾﺪ در روزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ،ﺑﻪ ﺷﺪت ﻧﯿﺎز داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ از راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﻫﻤﻔﮑﺮی دﯾﮕﺮان ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ
ﺷﻮﯾﻢ .اﺣﺘﯿﺎج داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﯾﺎ ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ در ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و رﺷﺘﻪﻫﺎ و ﺗﻨﺎﺳﺐ آن ﻫﺎ ﺑﺎ
ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ و ﯾﺎ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﻣﺎ ،ﻓﺎرغ از اﻫﺪاف ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد ،ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
وﻗﺘﯽ ﯾﺎدداﺷﺖ اﯾﻦ ﺷﻤﺎره ﻫﻤﮑﺎرم ﻣﻬﺪی ﺻﻨﻌﺖ ﺟﻮ را ﺧﻮاﻧﺪم ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﻫﺪفﮔﯿﺮی ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﻘﺎﻻت،
ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ ﺑﻪ وﺿﻮح ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭼﯿﻨﯿﻦ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻼ واﻗﻌﯽ اﺳﺖ.
اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ و ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ و در ﻋﯿﻦ
ﺣﺎل ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز آنﻫﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﺷﻮد.در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ،ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺎ ﻣﺘﮑﻠﻢ وﺣﺪه ﺑﺎﺷﯿﻢ :ﻣﺎ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ و ﺷﻤﺎ
ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ .ﺑﺮای آن ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﻬﺮه از اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺎزﺗﺎب ﮐﺎرﻣﺎن را در آﯾﯿﻨﻪ ﺷﻤﺎ
ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ .ﭘﺲ ﺑﺎ ﻣﺎ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﮐﻨﯿﺪ .از ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﺧﻮد در زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ و ﯾﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﻮد در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ .اﮔﺮ
داﻧﺸﺠﻮی ﯾﮑﯽ از رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺣﻮزه ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺧﻮد ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ .اﯾﻦ ﮐﻪ درسﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﻨﻄﺒﻖ
ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ در آن درس ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان دروس ﺧﻮد را ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اراﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮات ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻪ ﺳﻤﺖ و ﺳﻮﯾﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺷﻤﺎ را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ.
اﮔﺮ از زﻣﺎن اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﺧﺎﻧﻮاده و اﻗﻮام دﺳﺖﮐﻢ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ را دارﯾﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ

اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ و داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎﺷﺪ .از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ درﮔﯿﺮ ﮐﺮدن ﺧﻮد و او ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ،ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ او
از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
و ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﻪ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻣﺠﻠﻪ ،ﮐﻪ آن روز در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ و داﻧﺸﮕﺎه
ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ،اﯾﻨﮏ اﺳﺎﺗﯿﺪی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و ﺳﺎﯾﺮ داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آنﻫﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی
ﮔﺮانﺑﻬﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ و اﺳﺘﺎدی را ﺑﺎ ﻫﻢ دارﻧﺪ .از آنﻫﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ در اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺧﻮد را،
ﭼﻪ در زﻣﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ و ﯾﺎ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﻧﺴﻞ ﺟﻮانﺗﺮ از ﺧﻮد در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارﻧﺪ.
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
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