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کنکور ارشد 2

در رسی اول مگیــت مقدمــه ای راجــع بــه کنکــور
ارشــد گفتــه شــد کــه بنابــر آن دانشــجویان بتواننــد
تصمیــم بگیــرد کــه مایــل هســتند در کنکــور ارشــد
رشکــت کننــد یــا خیــر.
در واقــع جلــد اول مجلــه رصفــا مقدمــه ای بــود در
رابطــه بــا کنکــور ارشــد  ،و ایــن رسی از مجلــه بــه
مســائل ریــز تــر و معرفــی گرایــش هــای ارشــد مــی
پــردازد تــا شــا بیشــر بــا آن هــا آشــنا شــوید تــا اگــر
تصمیمــی مبتنــی بــر ادامــه تحصیــل در ایــن رشــته
را داشــتید از االن طبــق عالقــه و هــدف خــود پیــش
برویــد.
البتــه دانشــجویانی کــه قصــد ادامــه تحصیــل
دانشــگاهی در حــوزه کامپیوتــر را دارنــد بایــد بدانند
کــه رشط اساســی موفقیــت در ایــن رشــته داشــن
ذهنــی خــاق و ایــده پــرداز و پشــت کار و تــاش
اســت .زی ـرا اســاس ایــن رشــته ارائــه پژوهــش هــا
و کار هــای عملــی و برنامــه نویســی اســت .ماننــد
درس هایــی مثــل زبــان ماشــین و برنامــه ســازی
سیســتم و ســاختامن داده و طراحــی الگوریتــم و
طراحــی کامپایلــر و....
نکتــه دیگــر ایــن اســت کــه بســیاری از مقــاالت و
مطالــب بــه زبــان انگلیســی مــی باشــد و ایــن منابــع
و اطالعــات بــه رسعــت در حــال تغییــر اســت .پــس
تســلط کافــی بــه زبــان انگلیســی نیــز در ایــن رشــته
پــر اهمیــت اســت و البتــه دروس ریاضــی و فیزیــک
نیــز هامننــد دیگــر رشــته هــای مهندســی ،در ایــن
رشــته کاربــرد وســیعی دارد.
چــه علــوم و چــه مهندســی کامپیوتــر بــه گونــه ای
اســت کــه بـرای وارد شــدن بــه بــازار کار زیــاد دنبــال

بلکــه دنبــال چیــزی هســتند کــه بلدیــد و چیزهایــی که
بایــد بلــد باشــید بســتگی بــه تــاش شــا و یادگیــری
تکنولــوژی هــای مختلــف دارد.
پــس رصفــا فقــط ادامــه تحصیــل و رســیدن بــه درجــات
باالتــر و گرفــن مــدرک در ایــن رشــته مــاک نیســت
بلکــه نیازمنــد عالقــه و داشــن هــدف اســت و اینکــه
همیشــه بــه روز باشــید.
رشــته کامپیوتــر ابتــدا تحــت پوشــش رشــته ای بــه نــام
انفورماتیــک و تحــت نظــر دانشــکده ریاضــی تدریــس
مــی شــد .اکنــون ایــن رشــته در دانشــگاه هــا بــا عنــوان
مهندســی کامپیوتــر و تحــت نظــر دانشــکده فنــی و
مهندســی ارائــه مــی شــود.
حــال بــه معرفــی گرایــش هــای مهندســی کامپیوتــر و
معرفــی آنهــا مــی پردازیــم.
بایــد توجــه داشــت کــه اگــر قصــد رشکــت در کنکــور
ارشــد را داشــتید بایــد راجــع بــه جزئیــات رضیــب هــر
درس و تعــداد ســوال هــای آن و تغییراتــی کــه هــر
ســال مطــرح اســت اگاه باشــید .مطالــب ایــن مجلــه
رصفــا جهــت آشــنایی و باالبــردن اطالعــات نســبی شــا
اســت وگرنــه ب ـرای رشکــت در کنکــور ارشــد بــه ریــز
جزئیــات خیلــی زیــادی بایــد توجــه داشــت.
در کنکــور ارشــد کامپیوتــر  ۹۹درس مــورد آزمــون در
متامــی گرایشهــا وجــود دارد ،ایــن دروس عبارتنــد
از زبــان بــا رضیــب  ،۱مجموعــه دروس ریاضیــات
بــا رضیــب  ۱و شــامل  ۵درس و مجموعــه دروس
تخصصــی شــامل  ۹درس و تنهــا تفــاوت میــان گرایــش
هــای مختلــف در رضایــب متفاوتــی اســت کــه دروس
تخصصــی در هــر گرایــش دارنــد.
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در کنکــور ارشــد اهمیــت دروس یکســان نیســت مهندسی نرمافزار

و متفـــاوت اســت ،اهمــــیت دروس را میتـــــوان
بــر اســــاس حداقــل  ۹پـــارامرت متوجــه شــد .تعــــداد
ســواالتی کــه از یــک درس مطــرح میشــود ،رضیــب
هــر درس ،کمکــی کــه بــه فهــم ســـایر دروس
میکنــد ،آســانی و سخـــتی آن درس ،اینکــه بــه چنــد
درصـــد ســواالت آن درس میتــوان پاســخ داد ،مــدت
زمــان خوانــدن یــک درس ،تاثیــر یــک درس در رتبــه
آوردن در چنــد گرایــش ،اینکــه آیــا منبــع خوبــی
بـرای آن درس وجــود دارد یــا خیــر؟  ،میـزان زمانــی
کــه آن درس در رس جلســه کنکــور از شــا میگیــرد
و اهمیتــی کــه یــک درس در آینــده تحصیلــی
دانشــجویان دارد.
بنابرایــن مشــاهده میکنیــد کــه مشــخص کــردن
مهــم تریــن دروس کنکور ارشــد کار ســاده ای نیســت
و فقــط یــک متخصــص میتوانــد مهــم تریــن دروس
را بــه درســتی مشــخص کنیــد.
و همینطــور هــر دانشــجو مــی توانــد بــا توجــه بــه
توانایــی خــود رضیــب هــر درس ،اقــدام بــه حــذف
یــک درس یــا بخشــی و مترکــز بــر روی دروس دیگــر
کنــد تــا بتوانــد مطالعــه مفیدتــری داشــته باشــد.
مقطــع کارشناســی کــه بــه چهــار گرایــش علــوم
کامپیوتــر و مهندســی نــرم افــزار و ســخت افــزار
تقســیم میشــوند و مقطــع کارشناســی ارشــد کــه
تنــوع گرایــش هــا بیشــر شــده شــامل گرایــش
مهندســی نرمافــزار ،گرایــش هــوش مصنوعــی و
رباتیــک ،گرایــش معــاری سیســتم هــای کامپیوتری،
گرایــش مهندســی الگوریتــم هــا و محاســبات،گرایش
شــبکه ،گرایــش رایانــش امــن (امنیــت)

در گرایــش نرمافــزار در مقطــع کارشناســی ارشــد
دانشــجویان بــا سیســتم  عامــل هــای پیرشفتــه،
بانکهــای اطالعاتــی ،برنامهنویســی پیرشفتــه و تحــت
 ،WEBالگوریتمهــای پــردازش مــوازی و  ...آشــنا
میشــوند.
ایــن گرایــش باعــث تربیــت اف ـراد در جهــت برنامــه
ریــزی بـرای توســعه و تولید نــرم افزارها و اپلیکیشــن
هــای کاربــردی میشــود  .ایــن گرایــش در کنــار گرایش
الگوریتــم و محاســبات از گرایشهایــی اســت کــه
دانشــجویان دارای مــدرک کارشناســی از گرایــش
نــرم اف ـزار میتواننــد بطــور مســتقیم و بــدون نیــاز
بــه گذرانــدن واحدهــای جربانــی بــه تحصیــل در آن
بپردازنــد .تفــاوت ایــن دو گرایــش در رضیــب دروس
تخصصــی نــرم افــزار در کنکــور کارشناســی ارشــد
اســت.
در نتیجه دانشــجویانی که تســلط کاملتری به دروس
نــرم افـزاری دارنــد بـرای تحصیــل در رشــته مهندســی
نــرم افــزار میبایســت نســبت بــه دانشــجویانی
کــه قصــد ادامــه تحصیــل در گرایــش الگوریتــم و
محاســبات را دارنــد ،دارای توانایــی هــای ریاضــی و
کامپیوتــر پایــه بیشــری باشــند .بــا توجــه بــه دروســی
کــه در ایــن گرایــش از گرایشهــای کارشناســی ارشــد،
ارائــه میشــوند دانشــجو میتوانــد توانایــی هــای
متفاوتــی را مثــل مهندســی نــرم افزار،سیســتم هــای
عامــل ،شــبیه ســازی و گرافیــک کامپیوتری،طراحــی
و ســاخت کامپایلرها،الگوریتــم هــای موازی،برنامــه
نویســی همروند،اتوماســیون اداری،طراحــی و پیــاده
ســازی پایــگاه دادههــا کســب کنــد .
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هوش مصنوعی

یکــی دیگــر از گرایــش هــای مهندســی کامپیوتــر در
ارشــد هــوش مصنوعــی اســت .بــه بیــان دیگــر در
حــوزه هــوش مصنوعــی ســعی بــر ایــن اســت کــه
سیســتم هایــی تولیــد شــوند کــه ماننــد انســانها فکــر
کننــد و توانایــی یادگیــری و تصمیــم گیــری داشــته
باشــند  .هــوش مصنوعــی یکــی از جــذاب تریــن
و پــر طرفدارتریــن گرایــش هــا اســت .بــه علــت
پیرشفــت تکنولــوژی و نیــاز هــر روزه بــه سیســتم
هــای هوشــمند رشــته هــوش مصنوعــی در بــازار کار
بســیار مــورد توجــه ق ـرار گرفتــه اســت.
مهــارت هایــی کــه در هــوش مصنوعــی ف ـرا گرفتــه
میشــود شــامل یادگیــری ماشــین ،شــبکه هــای عصبی،
پــردازش تکاملــی ،رباتیــک ،منطــق فــازی ،پــردازش
زبــان هــای طبیعــی ،سیســتم هــای خــره و محســبات
منادیــن اســت.
بــازار کار هــوش مصنوعــی در کنــار مهندســی نــرم
اف ـزار رشــد زیــادی داشــته اســت.
یکــی از مــواردی کــه در حــال حــارض در بــازار کار
فرصتهــای شــغلی زیــادی بــرای آن موجــود اســت،
حــوزه داده کاوی اســت .طراحــی و تولیــد سیســتم
هایــی کــه توانایــی یادگیــری داشــته باشــند نیــز یکــی
دیگــر از حــوزه هــای پرکاربــرد و بحــث هــای داغ
ایــن رشــته در بــازار کار اســت.

توجــه کنیــد کــه درس معــاری کامپیوتــر را نبایــد بــا
رشــته معــاری کامپیوتــر اشــتباه بگیریــد.
در گرایــش معــاری کامپیوتــر ارشــد دانشــجو میتوانــد
مهــارت هایــی همچــون طراحــی و ســاخت مدارهــای
دیجیتــال ،انتقــال داده ،VLSI،میکروکنرتلهــا وسیســتم
هــای تعبیــه شــده ،کنــرل و طراحــی و ســاخت
سیســتمهای بالدرنــگ ،طراحــی و ســاخت مدارهــای
واســط ،معــاری کامپیوتــر را ف ـرا بگیــرد.
بــازار کار تخصصــی آن نســبت بــه دو گرایــش نــرم
افـزار و هــوش مصنوعــی ،ایــده آل و خــوب نیســت .از
آنجایــی کــه بــازار کار بــه دنبــال مهــارت هــا و تخصــص
هــا و تجربــه هــای کاریســت اصــا بــه عنــوان گرایــش
دقــت منــی کننــد و یــک معــار کامپیوتــر هــم ماننــد
یــک مهنــدس نــرم اف ـزار و یــا هــوش مصنوعــی مــی
توانــد بــه بهرتیــن شــکل ،از پــس برنامــه نویســی و یــا
مهــارت هــای بــازار کار برآیــد .در واقــع مهــم عنــوان
مهندســی کامپیوتــر اســت کــه آن هــا دارنــد .البتــه یــک
بخشــی کــه بــه صــورت تخصصــی آنهــا مــی تواننــد وارد
کار شــوند مباحــث طراحــی و ســاخت وســایل کنــرل
هوشــمند ،سنســورهای دیجیتــال و یــا ســاخت قطعــات
مدارهاســت کــه بــا اســتفاده از دانــش ماشــین و
دانــش معــاری کامپیوتــر مــی توانــد بــه کمــک تولیــد
کننــدگان در ایــن عرصــه برســد کــه البتــه تعــداد تولیــد
کننــدگان از ایــن دســت در کشــور بســیار کــم اســت.

در ایــن گرایــش دانشــجویان بــا معامریهــای
پیرشفتــه کامپیوتــر و ابــر رایانههــا ،شــبکههای
کامپیوتــری گســرده ،پــردازش تصویــر و طراحــی
سیســتمهای تحملپذیــر خطــا و اینرتنــت اشــیا و...
آشــنا میشــوند.

جدیدتریــن گرایــش رشــته علــوم کامپیوتــر در مقطــع
کارشناســی ارشــد میباشــد کــه دانشــجویان مهندســی
کامپیوتــر هــم مــی تواننــد آن را بخواننــد .در این رشــته
دانشــجویان بــا الگوریتمهــای توزیعــی و پیرشفتــه،
ریاضیــات پیرشفتــه کامپیوتــری و  ...آشــنا میشــوند.

معامری سیستم های کامپیوتر

الگوریتم ها و محاسبات
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میــزان پذیرفتــه شــدگان در ایــن گرایــش از همــه
گرایشهــا کمــر اســت ولــی قبولــی در ایــن گرایــش
بــه دلیــل توجــه داوطلبــان بــه دیگــر گرایشهــای
شــناخته شــده ایــن رشــته  ،بـرای دانشــجویان بــا پیش
زمینــه نــرم اف ـزار آســانتر اســت .در طــول تحصیــل
در ایــن گرایــش دانشــجویان در زمینههــای همچــون
طراحــی الگوریتــم ها،ســاختامن داده ها،ســاختامن
هــای گسســته ،نظریــه محاســبات،نظریه گراف،نظریه
بــازی هــا بــه مطالعــه و یادگیــری مــی پردازنــد.
عالقــه ی فــارغ التحصیــان ایــن گرایــش بیشــر بــه
انجــام کارهــای آزمایشــگاهی و تحقیقاتــی اســت امــا
بــازار کاری بــا ایــن جزئیــات و تخصــص در ایــران
بســیار کــم اســت و یــا وجــود نــدارد.

شبکه های کامپیوتری

ایــن گرایــش درمتــام دنیــا زیررشــته ای از گرایــش
مهندســی کامپیوتــر و مخابــرات تلقــی میشــود و
از لحــاظ کاربــردی پیشــینه طوالنــی تــری نســبت بــه
دیگــر گرایــش هــا دارد.
متخصیــن شــبکه هــای کامپیوتــری قــادر خواهنــد
بــود بــا توانایــی هــای برگرفتــه از تحصیــات خــود در
ایــن زمینــه فعالیــت هــای گوناگونــی را انجــام داده
و در حرفــه هــای متفــاوت و متنوعــی مشــغول بــه
خدمــت رســانی شــوند.
از جملــه دانشهــای کاربــردی ایــن گرایــش میتــوان
بــه مــوارد مهمــی همچــون طراحــی و پیکربنــدی
و پیــاده ســازی شــبکه هــای کامپیوتــری و برنامــه
نویســی شــبکه اشــاره کــرد.
امنیــت در شــبکه هــای کامپیوتــری از دیگــر مباحثــی
اســت کــه در ایــن گرایــش مطــرح میشــود.

مهندســان گرایــش شــبکه هــای کامپیوتــری همچنیــن
قــادر خواهنــد بــود بــا مهندســان گرایــش هــای دیگــر
مثــل تجــارت الکرتونیــک در زمینــه بسرتســازی بــرای
فعالیتهایشــان ،همــکاری کننــد .ســاخنت برنامــه هــای
تحــت شــبکه اینرتنــت جهانــی یــا  webو پیــاده ســازی
سیســتمهای توزیــع شــده (ماننــد پایــگاه داده هــای
توزیــع شــده یــا سیســتم عامــل هــای توزیــع شــده)
از دیگــر فعالیــت هایــی اســت کــه بــه کارشناســان
محصــل در ایــن گرایــش آمــوزش داده میشــود .ایــن
گرایــش از ســال  1396بــه بعــد در آزمــون کارشناســی
ارشــد ،از گــروه مهندســی فنــاوری اطالعــات بــه گــروه
مهندســی کامپیوتــر افــزوده شــد.
هــدف دوره کارشناســی شــبکه هــای کامپیوتــری،
تربيــت افــرادي اســت كــه در زمينــه مطالعــه،
طراحــي ،ســاخت ،راهانــدازی و نگهــداری سيســتمهاي
ســختافزاری و نرمافــزاری ،شــبكه هــاي كامپيوتــری
و همچنــن جمــعآوری ،ســازماندهی ،طبقهبنــدی،
اســتفاده و انتقــال اطالعــات و مديريــت فرآينــد آنهــا
تبحــر الزم را داشــته باشــند.
بــازار کار ایــن رشــته بســیار ایــده آل اســت ولــی رقبــای
غیــر هــم رشــته ای کــه بــه صــورت تجربــی کارهــای
شــبکه را یــاد گرفتــه انــد نیــز در بــازار شــا حضــور
دارنــد امــا قطعــا تحصیــات آکادمیــک بــرگ برنــده
شــا در بــازار کار گرایــش شــبکه هــای کامپیوتــری
خواهــد بــود.
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رایانش امن

امنیــت اطالعــات یکــی از مجموع ـه هــای آمــوزش
عالــی در زمینــه فنــی مهندســی کامپیوتــر اســت کــه
در آن ابعــاد کلــی تامیــن امنیــت ب ـرای سیســتمهای
پــردازش اطالعــات مطالعــه و بررســی میگــردد.
امنیــت اطالعــات در الیــه هــا مختلــف تکنولــوژی ها،
پــردازش هــا ،شــبکه هــا ،کامپیوترهــا و نــرم افزارهــا
قـرار میگیــرد تــا از حملــه بــه اطالعــات و خرابــی یــا
دسرتســی غیــر مجــاز بــه آنهــا جلوگیــری کنــد.
هــدف از امنیــت اطالعــات ایــن اســت کــه تبدیــل،
ذخیــره ،حفاظــت ،پــردازش ،انتقــال و بازیابــی
اطالعــات بــه شــکلی مطمــن و امــن انجــام پذیــرد و
از انجــام فعالیتهــای غیــر مجــاز مامنعــت بــه عمــل
آیــد .منظــور از فعالیتهــای غیــر مجــاز ،دسرتســی،
اســتفاده ،افشــاء ،خوانــدن ،نســخه بــرداری یــا ضبــط،
خ ـراب کــردن ،تغییــر و دســتکاری اطالعــات اســت.
متخصصیــن رشــته امنیــت اطالعــات بایــد قادر باشــند
از حمــات هکرهــا (نفوذگ ـران) و ســارقان اینرتنتــی،
حمــات Dosو DDosو برنامــه هــای مخــرب
ویــروس هــا و  ...تــا حــد قابــل قبولــی جلوگیــری
منــوده و يــا در صــورت بــروز ،سيســتمها را رسیعــا
ريــکاوري کننــد.
بیــن رشــته هــای کامپیوتــر ،ایــن رشــته بیشــرین رشــد
را در ســال  ۲۰۰۵داشــته اســت کــه خــود گواهــی بــر
اهمیــت و رضورت امنیــت اطالعــات در رشکــت هــا
و ســازمان هــا مــی باشــد .ایــن گرایــش از ســال 1396
بــه بعــد ،از گــروه مهندســی فنــاوری اطالعــات بــه
رشــته مهندســی کامپیوتــر افــزوده شــد.

ایــن گرایــش برخــاف شــبکه ،رقبــای تجربــی کار
بــا رشــته غیرمرتبــط و بــدون تحصیــات آکادمیــک
تخصصــی نــدارد و کامــا آکادمیــک و تخصــص محــور
اســت .البتــه دانشــجو هــای نــرم افـزار و حتــی هــوش
مصنوعــی مــی تواننــد رقیــب جــدی شــا در بــازار
کار باشــند .البتــه شــا نیــز رقیــب جــدی بــازار کار
تخصصــی آنهــا هســتید.

بیو انفورماتیک

بیوانفورماتیــک نیــز یکــی از شــاخه هــای ایــن رشــته
اســت کــه مناســب بـرای دانشــجویانی اســت کــه بــه
رشــته تجربــی نیــز عالقــه داشــته انــد.
ایــن رشــته ترکیبــی از زیســت و کامپیوتــر اســت و
البتــه جــزء گرایشــات علــوم کامپیوتــر بــه حســاب مــی
آیــد امــا از مهندســی نیــز مــی شــود بــه آن وارد شــد.
در رابطه با علوم کامپیوتر هم :
ارشــد علــوم کامپیوتــر دارای گرایــش محاســبات علمی،
الگوریتــم و نظریــه محاســبه ،نظریــه سیســتم هــا،
محاســبات نــرم و هــوش مصنوعــی  ،منطــق و روش
هــای صــوری ،داده کاوی ،علــوم تصمیــم و دانــش
مــی باشــد .راجــع بــه بعضــی نیــز توضیحاتــی داده
شــده و از طریــق مهندســی کامپیوتــر هــم میشــود بــه
برخــی از آن هــا و برخــی دانشــگاه هــا وارد شــد.
رشــته کارشناســی ارشــد علــوم کامپیوتــر ،پــل ارتباطــی
دانــش کامپيوتــر و رياضــی اســت و مهــم تريــن هــدف
آن دســتيايب بــه بهرتيــن الگوريتــم هــای موجــود
(روشــهای حــل مســأله) در کمرتيــن زمــان و بــا کمرتين
خطــا و بيشــرين دقــت اســت.
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دو هفتــه نامــه انجمــن علمــی مهندســی کامپیوتر
زیــر نظــر معاونــت فرهنگی دانشــجویی موسســه
آمــوزش عالــی ارشــاد دماوند
لیست اعضای انجمن :

علی مدرسی ( دبیر انجمن )
عرفان بختیاری
محمدرضا رسائی
لیال نوری
مریم زهره وند
ریحانه چلندری
مرجان حسن زاده
زینب حیدری

رس دبیر نرشیه :

لیال نوری

نویسندگان :

تیم محتوا نویس انجمن

آن قدر تالش کن که وقتی جایی میری نیاز به معرفی خودت
نداشته باشی!

شامره سوم مگیت
آذر ماه 1398
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