
علوم کامپيوتر



رشته پل این . داردکامپيوتر تاکيدو اصول مباني است که بر هاي کامپيوتر رشته کالسيک ترین از یکي رشته این 
موجود یتم هاي بهترین الگوربه دستيابي رشته این هدف مهمترین . استریاضي و کامپيوتر دانش ارتباطي بين 

رشته ن ایدر واقع هدف . دقت استبيشترین خطا و کمترین ميزان زمان و با کمترین روش حل مسئله در براي 
ه در علوم به حل مسائل مطرح شدریاضي تر و منطق دید ریاضي است که با کامپيوتر آموزش افراد متخصص در 

مختلف آن هاي ان و زبنویسي اگرچه برنامه . نویسي نيسترشته هدف برنامه این در بنابراین . بپردازندکامپيوتر 
.الزمه کار هستند
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تعریف
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به خوبي ه توشریاضيات دبيرستان از باید رشته دانشجوي این 
شود ي ماعالم دیگر بار نيز نکته ولي این همراه داشته باشد 

.  ودشمي کار پایه اي در دانشگاه به طور ریاضيات که دروس 
وبي خاز نوع گسسته رابطه ریاضيات با بحث باید دانشجو 

مچنين ه. و منظم الزمه کار استمنطقي فکر یک داشته باشد و 
و ردن پيداکدارند و هدف ماهيت ریاضي مباحث بدليل اینکه 

روحيه و حوصله و پشتکارباید هاست، الگوریتم کردن بهينه 
نيز ته باشد و رشته ها داشبقيه نسبت به جنگندگي علمي باالیي 

.ستمهم ابسيار رشته این ورود به ریاضيات براي عالقه به 

توانايي
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دروس تخصصي

بهينه سازي 
خطي

علوم 
کامپيوتر

طراحي الگوریتم

رمباني کامپيوت

زبان هاي 
برنامه سازي

مباني منطق

نظریه محاسبه
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گرايش ها
(کارشناسي )

.در مقطع کارشناسي گرایشي ندارد
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مقاطع باالتر

.باشدتحصيل مي قابل دکتري نيز رشته در مقطع این 

سيستم هاي »داراي گرایش هاي ارشد کارشناسي در مقطع 
ظریه ن»و « سيستم هاي کامپيوتري»، « عمليمحاسبات »، « هوشمند

.باشدمي محاسبات 
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نرم وي هاي شغلي دانشجمانند فرصت هاي شغلي دانشجوي کارشناسي فرصت 
ل حکامپيوتر علوم التحصيل فارغ یک افزار است، اما در مقاطع باال، هدف 

عریف تپروژه مسائل و طراحي گروه و باید مدیریت یک است و تئوریک مسائل 
تي شغلي تحقيقادر مجموع نوع . بگيردها و راه حل ها را برعهده الگوریتم 
سيار بدر خارج تحصيل ادامه براي رشته همچنين شرایط این . شودمي محسوب 

.مطلوب است

موقعيت شغلي




