ياحد رشت
کارشناسی علوم کامپیوتر
معرفی رشته و مهارتهای دانش آموختگان
علَم كاهپیَتر یکی از كالسیک تریي رضتِ ّا در گرٍُ رضتِ ّای كاهپیَتر است كِ بر هباًی ٍ اصَل كاهپیَتر تاكیذ بسیار دارد .علَم كاهپیَتر
پل ارتباعی داًص كاهپیَتر ٍ ریاضی است ٍ هْوتریي ّذف آى دستیابی بِ بْتریي الگَریتنّای هَجَد (رٍشّای حل هسألِ) در كوتریي
زهاى ٍ با كوتریي خغا ٍ بیطتریي دقت است .بِ عبارت دیگر ّذف ایي رضتِ تربیت گرٍّی هتخصص كاهپیَتر است كِ با دیذ ریاضیتر ٍ
سلظ ٍ عالقِ بِ ریاضیات ضرط اٍل هَفقیت در رضتِ علَم كاهپیَتر
هٌغقیتر بِ حل هسائل هغرح ضذُ در علَم كاهپیَتر یا ریاضی بپردازًذ  .ت
است ٍ داًطجَی ایي رضتِ بایذ بتَاًذ با استذالل ریاضی با هسائل برخَرد ًوایذ .در ضوي بایذ اعالعات عوَهی خَبی داضتِ ٍ حتی پس از
فارغالتحصیلی بِ هغالعِ ٍ تحقیق پطت ًکٌذ چَى در عی تحصیل تٌْا اعالعات پایِای ٍ كلی را فرا هیگیرد ٍ برای حضَر در بازار كار بایذ
خَد تالش كٌذ ٍ اّل هغالعِ ٍ تحقیق باضذ.
دروس اصلی
ریاضی عوَهی ،فیسیک پایِ ،آهار ٍ احتوال ،اصَل كاهپیَتر ،اصَل سیستنّای كاهپیَتری ،جبر خغی عذدی ،ریاضیات گسستِ ،آًالیس عذدی،
ساختواى دادُّا ٍ الگَریتنّاً ،ظریِ اتَهاتا ٍ زباىّا ،كاهپایلرً ،ظریِ هحاسبات ،اصَل عراحی ًرمافسار ،هٌغق ،رخیرُ ٍ بازیابی اعالعات،
پایگاُ دادُّا ،اصَل سیستنّای عاهل ،ضبیِسازی كاهپیَتری ،زباىّای برًاهِسازی ،اصَل هذیریت ٍ هباًی اقتصاد برخی از درٍس ایي دٍرُ
ّستٌذ.
فرصتهای شغلی
هَقعیتّای ضغلی فارغالتحصیل علَم كاهپیَتر ضباّت بسیاری با هٌْذسی كاهپیَتر گرایص ًرمافسار دارد اها در كل ًقص فارغالتحصیل ایي
رضتِ بِ عٌَاى هذیر ٍ ّواٌّگ كٌٌذُ بسیار هْن ٍ قابل تَجِ است .فردی كِ هسؤٍل اًتخاب راُحل هسائل ٍ حل آًْا ّوچٌیي تقسین
الگَریتنّا در بیي هٌْذسیي ًرمافسار ٍ در اًتْا جوع كردى قسوتّای تَزیع ضذُ هیباضذ.
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