مهندسي كامپيوتر

تعريف

در رشته مهندسي كامپيوتر بيشتر اصول علمي و مباني رياضي و ساخت و به كارگيري كامپيوتر مورد توجه قرار
ميگيرد .دانشجويان اين رشته بايد آگاهي جامع از نظريه هاي علمي موجود در علوم كامپيوتر داشته باشند تا
بتوانند دانش كامپيوتر را در حل مسايل بنيادي علوم كامپيوتر به كار گيرند .در كشور هاي صنعتي و پيشرفته ،در
زندگي افراد حضوري اجتناب ناپذير دارد .به همين دليل رشته مهندسي كامپيوتر كه به طراحي و ساخت اجزاي
مختلف كامپيوتر مي پردازد ،از اهميت بسيار برخوردار است.
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توانايي
تسلط و عالقه به رياضيات شرط اول موفقيت در رشته مهندسي
كامپيوتر است .دانشجوي اين رشته بايد پايه رياضي قوي
داشته و بتواند با استدالل رياضي با مسائل برخورد نمايد.
همچنين در الگوريتم نويسي كه يکي از اساسي ترين گرايش
هاي اين رشته است مهارت كافي داشته باشد .يك مهندس
كامپيوتر بايد فردي خالق باشد تا بتواند مسائل را از راه حل
هاي ابتکاري حل كند ،راه حل هايي كه كمترين هزينه و
بهترين كارايي را داشته باشد.
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برخي دروس تخصصي

مباني كامپيوتر
ساختمان داده

مدار

كامپيوتر

طراحي
الگوريتم

كنترل خطي
سيستم عامل
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گرايش ها
(کارشناسي )

نرم افزار

فناوري
اطالعات

گرايش هاي اين رشته در كنکور سراسري  95در مقطع كارشناسي حذف شده است

نرم افزار جزء غيرقابل لمس كامپيوتر است .نرم
افزار برنامه و داده هايي است كه به كامپيوتر
فرمان مي دهد كه چه عملي را انجام دهد .يك
مهندس نرم افزار ياد مي گيرد كه چگونه نرم
افزار هاي بزرگ و عظيم را طراحي و برنامه
ريزي كند ،تست و ارزيابي نمايد و در نهايت
مستند سازد تا براي عموم مردم قابل استفاده
باشد.
ITابزاري است كه امروزه در تهيه  ،توزيع و به كاربري اطالعات نقش بزرگي را بر عهده دارد.
براي مثال  ،در امر آموزش IT ،مجموعه اي ابزاري از سخت افزاري ،نرم افزاري و نيروي انساني
است كه كمك مي كند تا علم و دانش با بهترين كيفيت و كارآيي در هر زمان و هر مکان در اختيار
همه قرار گيرد.از سوي ديگر بر خالف آموزش سنتي ما كه يادگيري با تکيه بر حس شنوايي
استIT ،زمينه اي را فراهم مي آورد تا چشم و گوش  50هزار Bitكامپيوتري است در حالي كه ضريب
انتقال از طريق چشم و گوش  4ميليون و سيصد هزار Bitكامپيوتري است .در واقع ITامروزه با تغيير
در نحوه انتقال اطالعات و ايجاد مدارس و دانشگاهها مجازي ،فضاي آموزشي دنيا را تغيير داده و
تأثير بسيار زيادي بر آن گذاشته است.
به عبارت ديگر  ITاستفاده بهينه از اطالعات براي كاربردهاي مختلف است يعني متخصص اين رشته
بايد بتواند اطالعات را جمع آوري ،دسته?بندي و پردازش كرده و به موقع از آن استفاده نمايد .از
همين رو كارشناس اين رشته بايد مباني كامپيوتر را بلد باشد .به عبارت ديگر هسته اصلي كارشناسي
اين رشته بهره وري به موقع و صحيح از اطالعات است .دانشجوي ITبايد داراي اطالعات جنبي در
زمينه هاي مختلف باشد .براي مثال ،فردي كه مي خواهد از اين تکنولوژي در تجارت الکترونيکي
استفاده كند .بايد مديريت بداند يا فردي كه مي خواهد از ITدر آموزش از راه دور بهره ببرد ،بايد
با روشهاي آموزش آشنا باشد.

سخت افزار جزو فيزيکي كامپيوتر بوده و
شامل صفحه كليد ،صفحه نمايش ،چاپگر و
ديسك ها مي شود .يعني اجزاء فيزيکي و
قابل لمس كامپيوتر مانند مدار ها و برد هاي
الکترونيکي ،سخت افزار ناميده مي شوند.
مهندسي سخت افزار به مطالعه و بررسي
طراحي سخت افزاري ،كنترل سخت افزاري و
شبکه هاي كامپيوتري مي پردازد.

معماري
سيستمهاي
كامپيوتري
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مقاطع باالتر

مهندسي كامپيوتر در مقطع كارشناسي ارشد داراي گرايش هاي:
نرم افزار ،هوش مصنوعي و رباتيکز ،معماري سيستم هاي كامپيوتر
والگوريتم ها و محاسبات مي باشد.

اين رشته در مقطع دكتري نيز قابل تحصيل مي باشد.
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موقعيت شغلي

امروزه يك مهندس كامپيوتر اگر عالقه مند به كار باشد ،هيچ وقت با مشکل بيکاري روبرو
نميشود .با در نظر گرفتن پتانسيلي كه در آنها با توجه به مواد درسي و موضوعات مربوط ايجاد
مي شود مي توانند در بسياري از مراكز بزرگ صنعتي و مراكز تحقيقاتي و سازمانها و شركت ها و
وزارتخانه ها وظايف مهمي را بر عهده گيرند و با شركت در پروژه هاي مهم نقش باارزشي را به
ويژه در بعد نرم افزاري ،محاسباتي ،انفورماتيکي ،اطالعاتي و ارتباطاتي و برنامه ريزي داشته
باشند.
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