ياحد رشت
رشته مهنذسی کامپیوتر ( کارشناسی ناپیوسته)
کلیات

اًؼبى ثبیذ ثیٌذیـذ ٍلی هبؿیي ثبیذ کبسکٌذ .ایي ؿعبس هتخللبى کبهپیَتش اػت .هتخللبًی کِ ثب پیـشفت ٍ تَػعِ ی
کبهپیَتش تَاًؼتِ اًذ هغضٍ عضالت اًؼبى سا اص اؿتغبالت تکشاسی ٍ پیؾ پب افتبدُ ًجبت ثخـٌذ ٍ اٍ سا دس دفع هـکالت ٍ هؼبیل
یبسی دٌّذ تب جبیی کِ دس کـَسّبی كٌعتی ٍ پیـشفتِ ،کبهپیَتش دس صًذگی افشاد حضَسی اجتٌبة ًبپزیش داسد .ثِ ّویي دلیل
سؿتِ هٌْذػی کبهپیَتش کِ ثب عشاحی ٍ ػبخت اجضای هختلف ٍ ًیض ًشم افضاس ّبی هَسد ًیبص جْت کبس ثب کبهپیَتش هی پشداصد اص
اّویت ثؼیبسی ثشخَسداس اػت .ایي سؿتِ خلَكب دس گشایؾ ًشم افضاس دس کـَس هب ًیض اّویت ثؼیبسی داؿتِ ٍ دس داًـگبُ آصاد
اػالهی ٍاحذ سؿت ،دس دٍ همغع کبسؿٌبػی ًبپیَػتِ ٍ دکتشی ( ّش دٍ ًشم افضاس ) تذسیغ هی ؿَد.
گرایش نرم افزار

ًشم افضاس ثشًبهِ ّب ٍ دادُ ّبیی اػت کِ ثِ کبهپیَتش فشهبى هی دٌّذ کِ چِ عولی سا اًجبم دّذً .شم افضاس دس حمیمت
سٍح ٍ جبى کبهپیَتش اػت کِ ثِ ػخت افضاس َّیت هی ثخـذ ٍ اكَال ثِ ثشًبهِ ای گفتِ هی ؿَد کِ ثشای ثِ کبسگیشی ػخت
افضاس ػبختِ ؿذُ ثبؿذً .شم افضاس ّب سا هی تَاى ثِ ػِ سدُ کلی دػتِ ثٌذی کشد کِ عجبستٌذ اص ً :شم افضاس ّبی ػیؼتویً ،شم
افضاسّبی کبسثشدی ٍ ًشم افضاس ّبی پبیگبُ دادُ ایً .شم فضاس ّبی ػیؼتوی ثشًبهِ ّبیی ّؼتٌذ کِ ثش اػبع کبس ًشم افضاسّبی
دیگش هحؼَة هی ؿًَذً .شم افضاس ّبی ّبی کبسثشدی ًیض ثِ ًشم افضاسّبیی اتالق هی گشدد کِ کبسثش یب خَد آًْب سا هی ًَیؼذ یب
ؿشکت ّبی ًشم افضاسی آًْب سا تْیِ کشدُ ٍ ثشای فشٍؽ عشضِ هی کٌٌذ ٍ جٌجِ کبسثشدی ٍ اًجبم عولیبت هفیذ ٍ ػشٍیغ دّی
ثِ کبسثشاى سا ثعْذُ داسًذ .ایي گًَِ ثشًبهِ ّب هعوَال عوَهیت ثشًبهِ ّبی ػیؼتن سا ًذاؿتِ ٍ ثشای صهیٌِ ّبی هختلف هٌْذػی،
علوی ،تجبسی ،آهَصؿی ٍ تفشیحی ٍ یب عشاحی ًَؿتِ هی ؿًَذ ٍ ًْبیتب ًشم افضاس ّبی پبیگبُ دادُ ای ثشای رخیشُ ػبصی دادُ ّب
ثکبس گشفتِ هی ؿًَذ.
ًکتِ ثؼیبس هْن ایي اػتکِ اهشٍصُ دس دًیب سؿتِ هٌْذػی ًشم افضاس ثب تحَالت ػشیعی سٍثشٍػت .عجك ثشآٍسد ّب تمشیجب ّش
دٍ ّفتِ یکجبس دس ایي سؿتِ تغییشاتی سا ثبیذ اًتظبس داؿتِ ثبؿین ٍ ّوچٌیي ثب گزؿت ّش ػبل ،هعوَال اًمالثی عظین اتفبق هی افتذ
ٍ ایي دس حبلیؼت کِ دس کـَس هب ػشفلل دسٍع اٍالتجذیل ثِ تبسیخ علَم هشتجظ ثب ًشم افضاس ؿذُ اًذ ٍ دٍهب ایٌکِ دسٍع حتی
تحت عٌَاى عولی هعوَال ثِ كَست ًظشی ثشگضاس هی ؿًَذ .ثِ عٌَاى هثبل دسع آصهبیـگبُ ػیؼتن عبهل حتی دس تبح تشیي
داًـگبُ ّبی دٍلتی ًیض ثغَس اسائِ داًـجَیی ثشگضاس هی ؿَد ٍ .یب ایٌکِ کتجی کِ ثعٌَاى سفشًغ دسع هٌْذػی ًشم افضاس هعشفی
هی ؿًَذ .تبسیخ هٌْذػی ًشم افضاس هحؼَة هی ؿًَذ .ایي کتبثْب ٍ کِ ثِ ػختی هی تَاًٌذ خَد سا ثِ سٍص کٌٌذ ٍ ػشعت تغییشات
علَم هختلف هٌْذػی ًشم افضاس ثؼیبس ػشیعتش اص ػشعت ثِ سٍص آٍسی اػبتیذ اػت.
دس کـَس ّبی دیگشی کِ دس ایي صهیٌِ ثب سؿذ لبثل لجَلی سٍثشٍ ثَدُ اًذف اػبتیذ اٍال ثلَست تخللی دس یک یب دٍ
دسع تذسیغ ًوَدُ ٍ دٍهب ایٌکِ ثب ٍجَد ایٌتشًت ٍ هٌبثع هَجَد ثش آى ٍ ّوچٌیي کبس کبسثشدی ثب ًشم افضاسّب ،ثخؾ ًؼجتب
عوذُ ای اص کبس تذسیغ ثِ عْذُ داًـجَیبى لشاس دادُ هی ؿَد .ػَهب ایٌکِ ثب ثشگضاسی کبسگبُ ّبی هٌظن ،ثِ سٍص آٍسی اػبتیذ
ٍ داًـجَیبى سا پَؿؾ هی دٌّذ.
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ياحد رشت
ایي ػِ سٍیکشد ثِ داًـگبُ آصاد هعظن سؿت ًیض تَكیِ هی ؿَد.
تَاًوٌذی ّب ٍ ٍیظگی ّبی الصم
ثب تَجِ ثِ هغبلت ثیبى ؿذُ هی تَاى گفت  :یک هٌْذع کبهپیَتش ثبیذ ػخت کَؽ ٍ ثب پـتکبس ثبؿذ چَى سؿتِ کبهپیَتش
سؿتِ پَیب یی اػت ٍ داًـجَ ثبیذ ّویـِ اعالعبتؾ ثِ سٍص ثَدُ ٍ ثذًجبل فشا گشفتي هغبلت جذیذ ثبؿذ .دس ًتیجِ کؼبًی کِ هی
خَاٌّذ فمظ دٍ ػبل دسع ثخَاًٌذ ٍ ثعذ هغبلعِ سا کٌبس گزاؿتِ ٍ ٍاسد ثبصاس کبس ؿًَذ ،دس ایي سؿتِ هَفك ًخَاٌّذ ؿذ ٍ ثش
عکغ افشادی کِ ّویـِ ثِ دًجبل هغبلعِ ٍ فشاگیشی ّؼتٌذ  ،دس ایي سؿتِ هَفك هی ؿًَذ .الجتِ هٌظَس اص هغبلعِ ،كشفب خَاًذى
یکؼشع هغبلت ًیؼت ثلکِ اًجبم کبسّبی عولی ٍ آصهبیـگبّی ٍ ًیض اػتفبدُ اص هغبلت آهَصؿی هبلتی هذیب ًیض جضٍ هغبلعِ
هحؼَة هی ؿًَذ .هٌْذع کبهپیَتش ثبیذ پبیِ ی سیبضی لَی داؿتِ ٍ تَاًبیی اؽ دس صهیٌِ فیضیک خَة ثبؿذّ .وچٌیي الصم
اػت کِ فشدی خالق ثبؿذ تب ثتَاًذ هؼبیل سا اص ساُ حل ّبی اثتکبسی حل کٌذ .ساُ حل ّبیی کِ کوتشیي ّضیٌِ ٍ ثْتشیي
کبسآیی سا داؿتِ ثبؿذ.
هٌْذػبى کبهپیَتش دس ثخؾ ًشم افضاس ثِ تَلیذ ،ساُ اًذاصی ٍ ًگْذاسی کبسثشدّبی ًشم افضاسی ثب کوک فٌبٍسی ّب ٍ هْبست ّبی
علَم کبهپیَتش هی پشداصًذ .ثشخی صهیٌِ ّبی کبسی ٍ تحمیمبتی داًؾ آهَختگبى ایي سؿتِ ثِ ؿشح صیش اػت:


تَلیذ ػیؼتن ّبی ًشم افضاسی ثشای حیغِ ّبی هختلف كٌعتی ،تجبسی ٍ عولی



هذیشیت پشٍطُ ّبی تَلیذ ػیؼتن ّبی ًشم افضاسی



عشاحی ٍ ثْیٌِ ػبصی پبیگبُ دادُ



ایجبد ػبص ٍ کبس ّبی اهٌیتی دس ػیؼتن ّب



عشاحی ٍ پیبدُ ػبصی پشٍتکل ّبی ؿجکِ ّبی کبهپیَتشی ثِ هٌظَس ثشلشاسی استجبط ػشیع ،هغوئي ٍ اهي



هٌْذػی ایٌتشًت ،عشاحی ٍ پیبدُ ػبصی هَتَس ّبی جؼتجَ دس ٍة ٍ ًشم افضاس ّبی هجتٌی ثش ٍة



عشاحی ٍ پیبدُ ػبصی ػیؼتن ّبی عبهل ٍ ،ػیؼتن ّبی تَاهبى ػخت افضاس ٍ ًشم افضاس

داًـجَیبى دس دٍسُ کبسؿٌبػی ًبپیَػتٍِ 72 ،احذ دسػی سا هی گزساًٌذٍ .احذ ّبی دسػی دس سؿتِ هٌْذػی کبهپیَتش
گشایؾ ّبی ًشم افضاس ٍ ػخت افضاس االخلَف دس دٍسُ کبسؿٌبػی ثؼیبس ؿجیِ ثِ ّن ثَدُ تب جبیی کِ اختالف ایي دٍ گشایؾ تٌْب دس
حذٍد ٍ 20احذ دسػی اػت .اص دسٍع تخللی گشایؾ ًشم افضاس هی تَاى ثِ هٌْذػی ًشم افضاسف پبیگبُ دادُ ،هٌْذػی ایٌتشًت،
َّؽ هلٌَعیً ،ظشیِ صثبى ّبٍ  ...اؿبسُ کشد.
وشاوی :رشت فلکٍ گاز-کیلًمتر  3جادٌ الکان-پل طالشان-مجتمع آمًزشی امام خمیىی(رٌ)-صىديق پستی 41335-3516 :تلفه 4222153-4:ومابر)0131( 4247060 :

ياحد رشت
دروس تخصصی گرایش نرم افزار :
رخیشُ ٍ ثبصیبثی اعالعبت ،اكَل ٍ ػبخت کبهپبیلشّب ،اكَل عشاحی پبیگبُ دادُ ّب ،پشٍطُ آصهبیـگبُ ػیؼتن عبهل ،پشٍطُ
آصهبیـگبُ پبیگبُ دادُ ّب ،ؿجیِ ػبصی کبهپیَتشی ،هٌْذػی ًشم افضاس ،تحلیل ٍ عشاحی ػیؼتن ّب ،پشٍطُ ًشم افضاس،کبسآهَصی.
موقعیت شغلی در کشور:
اهشٍصُ یک هٌْذع کبهپیَتش اگش عبلوٌذ ثِ کبس ثبؿذّ ،شگض ثب هـکل ثیکبسی سٍثشٍ ًوی ؿَد .ثخلَف هٌْذػیي ًشم افضاس کِ
فشكت ّبی ؿغلی ثیـتشی داؿتِ ٍ ثشای کبسکشدى ًیض ًیبص ثِ اهکبًبت ٍ تجْیضات صیبدی ًذاسًذ .ثِ ّویي دلیل دس ثعضی اص کـَسّب،
كبدسات ًشم افضاس یکی اص الالم هْن كبدساتی ٍ ایجبد دسآهذ ّبی اسصی ثشای آى کـَس اػت .جبلت اػت ثذاًیذ کِ هتخللبى پیؾ
ثیٌی هی کٌٌذ کِ تب  10ػبل دیگش دس کـَس ّبی پیـشفتِ هشدم ّوبى لذس کِ ثِ ًیشٍی ثشق ٍاثؼتِ ّؼتٌذ ،ثِ ؿجکِ ایٌتشًت ٍاثؼتِ
خَاٌّذؿذ؛ یعٌی ّوبى عَس کِ اگش اهشٍصُ ثشق ثشٍد ّیچ کبسی ًوی کشد ،سگش  10ػبل دیگش ایٌتشًت لغع ؿَد توبهی کبسّب
هتَلف خَاّذ ؿذ .سٍؿي اػت کِ دس چٌیي جبهعِ ای هتخلق کبهپیَس ًمؾ ثؼیبس هْوی ایفب خَاٌّذ کشد.
دس كَست ثِ سٍص آٍسی هغبلت دسػیشیب ،هی تَاى ثغَس گؼتشدُ ای اص ظشفیت فبسغ التحلیالى هٌْذػی ًشم افضاس اػتفبدُ
ًوَد .صهیٌِ ّبیی کِ ّوچٌبى هْجَس هبًذُ اًذ هبًٌذ عشاحی ًشم افضاس ّبی ثب اػکیل ثضسگ ،پشداصؽ تلَیش ،ؿجکِ هَثبیل ،ؿجکِ ّبی
َّؿوٌذ ،ثشًبهِ ًَیؼی هَثبیل ٍ غیشُ.
دکتری مهنذسی کامپیوتر – نرم افزار
ػشفلل ایي سؿتِ خَؿجختبًِ جذیذا ثِ سٍص آٍسی ؿذُ ٍ ّن اکٌَى دسٍػی کِ دس کـَس ّبی پیـشفتِ ٍ هغشح دًیب تذسیغ
هی ؿًَذ ،دس ایشاى ًیض اص هْش هبُ اسائِ خَاٌّذ ؿذ.
فبسغ التحلیالى دکتشای ایي سؿتِ هی تَاًٌذ عالٍُ ثش هَلعیت ّیأت علوی ،خذهبت گؼتشدُ ای ثِ کـَس عضیضهبى دس اثعبد
هذیشیتی ( ًشم افضاس ) ٍ ًَ آٍسی اسائِ دٌّذ.
خَؿجختبًِ دس ٍاحذ سؿت ،ػعی ثش ایي ثَدُ اػت کِ دسٍػی کِ ثشای داًـجَیبى دکتشی اسائِ هی ؿًَذ ،عالٍُ ثش جٌجِ ّبی
ًظشی ،جٌجِ ایذُ هحَسی ٍ هؼألِ هحَسی ٍ عولیبتی ًیض داؿتِ ثبؿٌذ.
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