
مهندسي کامپيوتر



د توجه قرار مي در رشته علوم کامپيوتر بيشتر اصول علمي و مباني ریاضي و ساخت و به کارگيري کامپيوتر مور
اشند تا بتوانند دانشجویان این رشته باید آگاهي جامع از نظریه هاي علمي موجود در علوم کامپيوتر داشته ب. گيرد

زندگي ، در شرفتهپيو هاي صنعتي در کشور . بنيادي علوم کامپيوتر به کار گيرندل ئمسادانش کامپيوتر را در حل 
مختلف اي اجزو ساخت طراحي که به مهندسي کامپيوتر رشته همين دليل به . داردناپذیر اجتناب حضوري افراد 

.برخوردار استاهميت بسيار پردازد، از کامپيوتر مي 
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تعریف
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علوم تسلط و عالقه به ریاضيات شرط اول موفقيت در رشته
بسيار در رشته علوم کامپيوتر با علم ریاضي. کامپيوتر است

ایه به همين دليل دانشجوي این رشته باید پ. ارتباط است
ائل ریاضي قوي داشته و بتواند با استدالل ریاضي با مس

ز اساسي همچنين در الگوریتم نویسي که یکي ا. برخورد نماید
.اشدترین گرایش هاي این رشته است مهارت کافي داشته ب

د مسائل را خالق باشد تا بتوانکامپيوتر باید فردي مهندس یک 
کمترینکه هایي حل کند، راه حل هاي ابتکاري از راه حل 

.را داشته باشدبهترین کارایي و هزینه 

توانايي
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دروس تخصصي

کنترل خطي

کامپيوتر

ساختمان داده

ترمباني کامپيو

مدار
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طراحي 
الگوریتم
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ه و بودفيزیکي کامپيوتر سخت افزار جزو 
ر و ، چاپگنمایش، صفحه کليدشامل صفحه 

وفيزیکي اجزاء یعني . شودمي ها دیسک 
اي همانند مدار ها و برد کامپيوتر قابل لمس 

.  ندشوناميده مي سخت افزار الکترونيکي، 
بررسي سخت افزار به مطالعه و مهندسي 
و افزاريکنترل سخت افزاري، سخت طراحي 

.پردازدهاي کامپيوتري مي شبکه 

نرم . استکامپيوتر لمس غيرقابل نرم افزار جزء 
ر کامپيوتاست که به هایي افزار برنامه و داده 

یک . را انجام دهدعملي دهد که چه مي فرمان 
که چگونه نرمیاد مي گيرد مهندس نرم افزار 

و برنامه طراحي را عظيم بزرگ و هاي افزار 
نهایتو در ارزیابي نماید کند، تست و ریزي 

ده عموم مردم قابل استفابراي مستند سازد تا 
.  باشد

سخت افزار نرم افزار

گرايش ها
(کارشناسي )

IT اي مثال بر. بر عهده داردرا بزرگي نقش اطالعات و به کاربري توزیع است که امروزه در تهيه ، ابزاري
د تا مجموعه اي ابزاري از سخت افزاري، نرم افزاري و نيروي انساني است که کمک مي کنIT، در امر آموزش،

ر بر خالف از سوي دیگ.علم و دانش با بهترین کيفيت و کارآیي در هر زمان و هر مکان در اختيار همه قرار گيرد
50زمينه اي را فراهم مي آورد تا چشم و گوش ITآموزش سنتي ما که یادگيري با تکيه بر حس شنوایي است،

ميليون و سيصد 4کامپيوتري است در حالي که ضریب انتقال از طریق چشم و گوش Bitهزار
امروزه با تغيير در نحوه انتقال اطالعات و ایجاد مدارس و دانشگاهها ITدر واقع. کامپيوتري استBitهزار

.مجازي، فضاي آموزشي دنيا را تغيير داده و تأثير بسيار زیادي بر آن گذاشته است
اید بتواند استفاده بهينه از اطالعات براي کاربردهاي مختلف است یعني متخصص این رشته بITبه عبارت دیگر

اس این از همين رو کارشن. بندي و پردازش کرده و به موقع از آن استفاده نماید?اطالعات را جمع آوري، دسته
ره وري به موقع و به عبارت دیگر هسته اصلي کارشناسي این رشته به. رشته باید مباني کامپيوتر را بلد باشد

ي براي مثال، فرد. باید داراي اطالعات جنبي در زمينه هاي مختلف باشدITدانشجوي. صحيح از اطالعات است
که مي خواهد باید مدیریت بداند یا فردي. که مي خواهد از این تکنولوژي در تجارت الکترونيکي استفاده کند

.در آموزش از راه دور بهره ببرد، باید با روشهاي آموزش آشنا باشدITاز

فناوري 
اطالعات
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مقاطع باالتر

.باشدتحصيل مي قابل دکتري نيز رشته در مقطع این 

زار و در بخش نرم افارشد کارشناسي در مقطع مهندسي کامپيوتر 
هوش مصنوعي و »، « نرم افزار»سخت افزار داراي گرایشهاي 

وریتمها و مهندسي الگ»و « معماري سيستمهاي کامپيوتر»، « رباتيک
و در بخش فناوري اطالعات داراي « زبان ماشين»و « محاسبات

که هاي شب»، « فناوري اطالعات»، « تجارت الکترونيکي»گرایش هاي 
.است« رایانش امن»و « کامپيوتري
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نمي روبرو بيکاريوقت با مشکل هيچ اگر عالقه مند به کار باشد، کامپيوتر مهندس یک امروزه 
هم و قابل توجه نقش فارغ التحصيل علوم کامپيوتر به عنوان مدیر و هماهنگ کننده بسيار م. شود

تصاد و است و به همين دليل دانشجویان این رشته دروسي در زمينه اصول مدیریت، مباني اق
دف بسيار مؤثر علم ریاضي در تحليل مسائل و انتخاب بهترین روش براي دستيابي به ه)ریاضيات 

وضوعات با در نظر گرفتن پتانسيلي که در آنها با توجه به مواد درسي و م.مطالعه مي کنند( است
ي و سازمانها مربوط ایجاد مي شود مي توانند در بسياري از مراکز بزرگ صنعتي و مراکز تحقيقات

ش و شرکت ها و وزارتخانه ها وظایف مهمي را بر عهده گيرند و با شرکت در پروژه هاي مهم نق
اتي و برنامه باارزشي را به ویژه در بعد نرم افزاري، محاسباتي، انفورماتيکي، اطالعاتي و ارتباط

.ریزي داشته باشند

موقعيت شغلي




