


کنکور ارشد 2
ــور  ــه کنک ــع ب ــه ای راج ــت مقدم در رسی اول مگی

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 

ــه  ــه ب ــا کنکــور ارشــد ، و ایــن رسی از مجل رابطــه ب

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.

تحصیــل  ادامــه  قصــد  کــه  دانشــجویانی  البتــه 

دانشــگاهی در حــوزه کامپیوتــر را دارنــد بایــد بدانند 

ــن  ــته داش ــن رش ــت در ای ــی موفقی ــه رشط اساس ک

ــالش  ــت کار و ت ــرداز و پش ــده پ ــالق و ای ــی خ ذهن

ــه پژوهــش هــا  ــن رشــته ارائ ــرا اســاس ای اســت. زی

و کار هــای عملــی  و برنامــه نویســی اســت. ماننــد 

درس هایــی مثــل زبــان ماشــین و برنامــه ســازی 

سیســتم و ســاختان داده و طراحــی الگوریتــم و 

ــر و.... ــی کامپایل طراح

ــاالت و  ــه بســیاری از مق ــن اســت ک ــر ای ــه دیگ نکت

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 

ــن  ــد دیگــر رشــته هــای مهندســی، در ای ــز هانن نی

رشــته کاربــرد وســیعی دارد.

ــر بــه گونــه ای  چــه علــوم و چــه مهندســی کامپیوت

اســت کــه بــرای وارد شــدن بــه بــازار کار زیــاد دنبــال 

بلکــه دنبــال چیــزی هســتند کــه بلدیــد و چیزهایــی که 

ــری  ــالش شــا و یادگی ــه ت ــد باشــید بســتگی ب ــد بل بای

تکنولــوژی هــای مختلــف دارد. 

پــس رصفــا فقــط ادامــه تحصیــل و رســیدن بــه درجــات 

ــالک نیســت  ــته م ــن رش ــدرک در ای ــن م ــر و گرف باالت

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 

ــی و  ــکده فن ــر دانش ــت نظ ــر و تح ــی کامپیوت مهندس

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 

ــر  ــه ه ــی ک ــای آن و تغییرات ــوال ه ــداد س درس و تع

ــه  ــن مجل ــب ای ــید. مطال ــال مطــرح اســت اگاه باش س

رصفــا جهــت آشــنایی و باالبــردن اطالعــات نســبی شــا 

ــز  ــه ری ــرای رشکــت در کنکــور ارشــد ب ــه ب اســت وگرن

ــادی بایــد توجــه داشــت. جزئیــات خیلــی زی

ــر ۹۹ درس مــورد آزمــون در   در کنکــور ارشــد کامپیوت

متامــی گرایش هــا وجــود دارد، ایــن دروس عبارتنــد 

از زبــان بــا رضیــب ۱، مجموعــه دروس ریاضیــات 

بــا رضیــب ۱ و شــامل ۵ درس و مجموعــه دروس 

تخصصــی شــامل ۹ درس و تنهــا تفــاوت میــان گرایــش 

هــای مختلــف در رضایــب متفاوتــی اســت کــه دروس 

ــد. ــش دارن ــر گرای ــی در ه تخصص
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ــت  ــان نیس ــت دروس یکس ــد  اهمی ــور ارش در کنک

ــوان  ــیت دروس را می تـــ ــت، اهمــ ــاوت اس و متفـ

بــر اســــاس حداقــل ۹ پـــارامر متوجــه شــد. تعــــداد 

ســواالتی کــه از یــک درس مطــرح می شــود، رضیــب 

دروس  ســـایر  فهــم  بــه  کــه  کمکــی  درس،  هــر 

می کنــد، آســانی و سخـــتی آن درس، اینکــه بــه چنــد 

درصـــد ســواالت آن درس می تــوان پاســخ داد، مــدت 

زمــان خوانــدن یــک درس، تاثیــر یــک درس در رتبــه 

ــی  ــع خوب ــا منب ــه آی ــش، اینک ــد گرای آوردن در چن

بــرای آن درس وجــود دارد یــا خیــر؟ ، میــزان زمانــی 

کــه آن درس در رس جلســه کنکــور از شــا می گیــرد 

تحصیلــی  آینــده  در  درس  یــک  کــه  اهمیتــی  و 

دانشــجویان دارد. 

بنابرایــن مشــاهده می کنیــد کــه مشــخص کــردن 

مهــم تریــن دروس کنکور ارشــد کار ســاده ای نیســت 

و فقــط یــک متخصــص می توانــد 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 

ــه  ــد ک ــی ارش ــع کارشناس ــوند و مقط ــیم میش تقس

تنــوع گرایــش هــا بیشــر شــده شــامل  گرایــش 

مهندســی نرم افــزار،  گرایــش هــوش مصنوعــی و 

رباتیــک ،گرایــش معــاری سیســتم هــای کامپیوتری، 

گرایــش مهندســی الگوریتــم هــا و محاســبات،گرایش 

ــت(  ــن )امنی ــش ام ــش رایان ــبکه ،گرای ش

مهندسی نرم افزار
در گرایــش نرم افــزار در مقطــع کارشناســی ارشــد 

دانشــجویان بــا سیســتم   عامــل هــای پیرشفتــه، 

بانکهــای اطالعاتــی، برنامه نویســی پیرشفتــه و تحــت 

... آشــنا  پــردازش مــوازی و  WEB، الگوریتم هــای 

می شــوند.

ایــن گرایــش باعــث تربیــت افــراد در جهــت برنامــه 

ریــزی بــرای  توســعه و تولید نــرم افزارها و اپلیکیشــن 

هــای کاربــردی میشــود . ایــن گرایــش در کنــار گرایش 

الگوریتــم و محاســبات از گرایش هایــی اســت کــه 

گرایــش  از  کارشناســی  مــدرک  دارای  دانشــجویان 

ــاز  ــدون نی ــد بطــور مســتقیم و ب ــزار می توانن ــرم اف ن

ــل در آن  ــه تحصی ــی ب ــدن واحدهــای جربان ــه گذران ب

بپردازنــد. تفــاوت ایــن دو گرایــش در رضیــب دروس 

تخصصــی نــرم افــزار در کنکــور کارشناســی ارشــد 

اســت. 

در نتیجه دانشــجویانی که تســلط کامل تری به دروس 

نــرم افــزاری دارنــد بــرای تحصیــل در رشــته مهندســی 

بــه دانشــجویانی  افــزار می بایســت نســبت  نــرم 

کــه قصــد ادامــه تحصیــل در گرایــش الگوریتــم و 

ــی هــای ریاضــی و  ــد، دارای توانای محاســبات را دارن

کامپیوتــر پایــه بیشــری باشــند. بــا توجــه بــه دروســی 

کــه در ایــن گرایــش از گرایش هــای کارشناســی ارشــد، 

ارائــه می شــوند دانشــجو می توانــد توانایــی هــای 

ــرم افزار،سیســتم هــای  ــل مهندســی ن ــی را مث متفاوت

ــی  ــک کامپیوتری،طراح ــازی و گرافی ــبیه س ــل، ش عام

ــه  ــای موازی،برنام ــم ه ــاخت کامپایلرها،الگوریت و س

ــاده  نویســی همروند،اتوماســیون اداری،طراحــی و پی

ســازی پایــگاه داده  هــا کســب کنــد .
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هوش مصنوعی
ــر در  یکــی دیگــر از گرایــش هــای مهندســی کامپیوت

ــر در  ــان دیگ ــه بی ــی اســت.  ب ــد هــوش مصنوع ارش

ــه  ــت ک ــن اس ــر ای ــعی ب ــی س ــوش مصنوع ــوزه ه ح

سیســتم هایــی تولیــد شــوند کــه ماننــد انســانها فکــر 

ــته  ــری داش ــم گی ــری و تصمی ــی یادگی ــد و توانای کنن

باشــند .  هــوش مصنوعــی یکــی از جــذاب تریــن 

و پــر طرفدارتریــن گرایــش هــا اســت. بــه علــت 

ــتم  ــه سیس ــر روزه ب ــاز ه ــوژی و نی ــت تکنول پیرشف

هــای هوشــمند رشــته هــوش مصنوعــی در بــازار کار 

ــه اســت.  ــرار گرفت ــورد توجــه ق بســیار م

ــه  ــرا گرفت ــی ف ــه در هــوش مصنوع ــی ک ــارت های مه

میشــود شــامل یادگیــری ماشــین، شــبکه هــای عصبی، 

ــردازش  ــازی، پ ــق ف ــک، منط ــی، رباتی ــردازش تکامل پ

زبــان هــای طبیعــی، سیســتم هــای خــربه و محســبات 

منادیــن اســت.

ــرم  ــی ن ــار مهندس ــی در کن ــوش مصنوع ــازار کار ه ب

ــادی داشــته اســت. ــزار رشــد زی اف

ــازار کار  ــارض در ب ــال ح ــه در ح ــواردی ک ــی از م یک

ــت،  ــود اس ــرای آن موج ــادی ب ــغلی زی ــای ش فرصت ه

ــتم  ــد سیس ــی و تولی ــت. طراح ــوزه داده کاوی اس ح

هایــی کــه توانایــی یادگیــری داشــته باشــند نیــز یکــی 

ــای داغ  ــث ه ــرد و بح ــای پرکارب ــوزه ه ــر از ح دیگ

ــازار کار اســت. ــن رشــته در ب ای

معامری سیستم های کامپیوتر 
معاری هــای  بــا  دانشــجویان  گرایــش  ایــن  در 

شــبکه های  رایانه هــا،  ابــر  و  کامپیوتــر  پیرشفتــه 

پــردازش تصویــر و طراحــی  کامپیوتــری گســرده، 

ــیا و... ــت اش ــا و اینرن ــر خط ــتم های تحمل پذی سیس

می شــوند. آشــنا 

ــا  ــد ب ــر را نبای ــه درس معــاری کامپیوت ــد ک توجــه کنی

ــد. ــر اشــتباه بگیری رشــته معــاری کامپیوت

در گرایــش معــاری کامپیوتــر ارشــد دانشــجو میتوانــد 

ــی همچــون طراحــی و ســاخت مدارهــای  مهــارت های

دیجیتــال، انتقــال داده،VLSI، میکروکنرل هــا وسیســتم 

ســاخت  و  طراحــی  و  کنــرل  شــده،  تعبیــه  هــای 

ــای  ــاخت مداره ــی و س ــگ، طراح ــتم های بالدرن سیس

ــرد. ــرا بگی ــر را ف ــاری کامپیوت ــط، مع واس

بــازار کار تخصصــی آن نســبت بــه دو گرایــش نــرم 

افــزار و هــوش مصنوعــی، ایــده آل و خــوب نیســت. از 

آنجایــی کــه بــازار کار بــه دنبــال مهــارت هــا و تخصــص 

هــا و تجربــه هــای کاریســت اصــال بــه عنــوان گرایــش 

دقــت منــی کننــد و یــک معــار کامپیوتــر هــم ماننــد 

ــی  ــی م ــوش مصنوع ــا ه ــزار و ی ــرم اف ــدس ن ــک مهن ی

توانــد بــه بهریــن شــکل، از پــس برنامــه نویســی و یــا 

ــوان  ــع مهــم عن ــد. در واق ــازار کار برآی ــارت هــای ب مه

مهندســی کامپیوتــر اســت کــه آن هــا دارنــد. البتــه یــک 

بخشــی کــه بــه صــورت تخصصــی آنهــا مــی تواننــد وارد 

ــرل  ــایل کن کار شــوند مباحــث طراحــی و ســاخت وس

هوشــمند، سنســورهای دیجیتــال و یــا ســاخت قطعــات 

از دانــش ماشــین و  اســتفاده  بــا  مدارهاســت کــه 

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.

الگوریتم ها و محاسبات
ــر در مقطــع  ــوم کامپیوت ــش رشــته عل ــن گرای جدیدتری

کارشناســی ارشــد می باشــد کــه دانشــجویان مهندســی 

کامپیوتــر هــم مــی تواننــد آن را بخواننــد. در این رشــته 

دانشــجویان بــا الگوریتم هــای توزیعــی و پیرشفتــه، 

ــوند. ــنا می ش ــری و ... آش ــه کامپیوت ــات پیرشفت ریاضی
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ــه  ــش از هم ــن گرای ــدگان در ای ــه ش ــزان پذیرفت  می

گرایش هــا کمــر اســت ولــی قبولــی در ایــن گرایــش 

ــای  ــر گرایش ه ــه دیگ ــان ب ــه داوطلب ــل توج ــه دلی ب

شــناخته شــده ایــن رشــته ، بــرای دانشــجویان بــا پیش 

ــل  ــزار آســان تر اســت. در طــول تحصی ــرم اف ــه ن زمین

در ایــن گرایــش دانشــجویان در زمینه هــای همچــون 

ــاختان  ــاختان داده ها،س ــم ها،س ــی الگوریت طراح

هــای گسســته، نظریــه محاســبات،نظریه گراف،نظریه 

بــازی هــا بــه مطالعــه و یادگیــری مــی پردازنــد.

ــه  ــن گرایــش بیشــر ب  عالقــه ی فــارغ التحصیــالن ای

انجــام کارهــای آزمایشــگاهی و تحقیقاتــی اســت امــا 

بــازار کاری بــا ایــن جزئیــات و تخصــص در ایــران 

ــدارد. ــا وجــود ن بســیار کــم اســت و ی

شبکه های کامپیوتری 
ایــن گرایــش درمتــام دنیــا زیررشــته ای از گرایــش 

مهندســی کامپیوتــر و مخابــرات تلقــی می شــود و 

از لحــاظ کاربــردی پیشــینه طوالنــی تــری نســبت بــه 

ــا دارد. ــش  ه ــر گرای دیگ

ــد  ــادر خواهن ــری ق ــای کامپیوت ــبکه ه ــن ش  متخصی

بــود بــا توانایــی هــای برگرفتــه از تحصیــالت خــود در 

ــی را انجــام داده  ــه فعالیــت هــای گوناگون ــن زمین ای

ــه  ــاوت و متنوعــی مشــغول ب ــه هــای متف و در حرف

خدمــت رســانی شــوند. 

از جملــه دانش هــای کاربــردی ایــن گرایــش می تــوان 

بــه مــوارد مهمــی همچــون طراحــی و پیکربنــدی 

ــه  ــری و برنام ــای کامپیوت ــبکه ه ــازی ش ــاده س و پی

ــرد.  نویســی شــبکه اشــاره ک

امنیــت در شــبکه هــای کامپیوتــری از دیگــر مباحثــی 

اســت کــه در ایــن گرایــش مطــرح میشــود. 

ــن  ــری همچنی ــش شــبکه هــای کامپیوت مهندســان گرای

قــادر خواهنــد بــود بــا مهندســان گرایــش هــای دیگــر 

ــرای  ــازی ب ــه بسرس ــک در زمین ــارت الکرونی ــل تج مث

فعالیت هایشــان، همــکاری کننــد. ســاخن برنامــه هــای 

تحــت شــبکه اینرنــت جهانــی یــا web و پیــاده ســازی 

ــای  ــگاه داده ه ــد پای ــده )مانن ــع ش ــتم های توزی سیس

ــع شــده(  ــای توزی ــل ه ــا سیســتم عام ــع شــده ی توزی

ــان  ــه کارشناس ــه ب ــت ک ــی اس ــت  های ــر فعالی از دیگ

ــن  ــوزش داده می شــود. ای ــش آم ــن گرای محصــل در ای

گرایــش از ســال 1396 بــه بعــد در آزمــون کارشناســی 

ارشــد، از گــروه مهندســی فنــاوری اطالعــات بــه گــروه 

ــر افــزوده شــد. مهندســی کامپیوت

کامپیوتــری،  هــای  شــبکه  کارشناســی  دوره  هــدف 

مطالعــه،  زمينــه  در  كــه  اســت  افــرادي  تربيــت 

طراحــي، ســاخت، راه انــدازی و نگهــداری سيســتم هاي 

ــری  ــاي كامپيوت ــبكه ه ــزاری، ش ــخت افزاری و نرم اف س

ســازمان دهی، طبقه بنــدی،  و همچنــن جمــع آوری، 

ــا  ــد آنه اســتفاده و انتقــال اطالعــات و مديريــت فرآين

ــند. ــته باش ــر الزم را داش تبح

بــازار کار ایــن رشــته بســیار ایــده آل اســت ولــی رقبــای 

ــی کارهــای  ــه صــورت تجرب ــه ب ــر هــم رشــته ای ک غی

ــازار شــا حضــور  ــز در ب ــد نی ــه ان ــاد گرفت ــبکه را ی ش

ــده  ــرگ برن ــک ب ــالت آکادمی ــا تحصی ــا قطع ــد  ام دارن

شــا در بــازار کار گرایــش شــبکه هــای کامپیوتــری 

ــود. خواهــد ب
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رایانش امن
ــوزش  ــای آم ــه  ه ــی از مجموع ــات یک ــت اطالع  امنی

عالــی در زمینــه فنــی مهندســی کامپیوتــر اســت کــه 

در آن ابعــاد کلــی تامیــن امنیــت بــرای سیســتم های 

می گــردد.  بررســی  و  مطالعــه  اطالعــات  پــردازش 

امنیــت اطالعــات در الیــه هــا مختلــف تکنولــوژی ها، 

ــرم افزارهــا  ــردازش هــا، شــبکه هــا، کامپیوترهــا و ن پ

قــرار میگیــرد تــا از حملــه بــه اطالعــات و خرابــی یــا 

دسرســی غیــر مجــاز بــه آنهــا جلوگیــری کنــد.

ــل،  ــه تبدی ــن اســت ک ــات ای ــت اطالع هــدف از امنی

بازیابــی  و  انتقــال  پــردازش،  حفاظــت،  ذخیــره، 

اطالعــات بــه شــکلی مطمــن و امــن انجــام پذیــرد و 

ــه عمــل  ــر مجــاز مانعــت ب از انجــام فعالیتهــای غی

ــر مجــاز، دسرســی،  ــد. منظــور از فعالیت هــای غی آی

اســتفاده، افشــاء، خوانــدن، نســخه بــرداری یــا ضبــط، 

ــات اســت.  ــر و دســتکاری اطالع ــردن، تغیی خــراب ک

متخصصیــن رشــته امنیــت اطالعــات بایــد قادر باشــند 

ــی،  از حمــالت هکرهــا )نفوذگــران( و ســارقان اینرنت

حمــالتDos   وDDos   و برنامــه هــای مخــرب 

ــری  ــی جلوگی ــل قبول ــد قاب ــا ح ــا و ... ت ــروس ه وی

ــا  ــتم ها را رسیع ــروز، سيس ــورت ب ــا در ص ــوده و ي من

ــد. ــکاوري کنن ري

بیــن رشــته هــای کامپیوتــر، ایــن رشــته بیشــرین رشــد 

را در ســال ۲۰۰۵ داشــته اســت کــه خــود گواهــی بــر 

اهمیــت و رضورت امنیــت اطالعــات در رشکــت هــا 

و ســازمان هــا مــی باشــد. ایــن گرایــش از ســال 1396 

ــه  ــات ب ــاوری اطالع ــی فن ــروه مهندس ــد، از گ ــه بع ب

رشــته مهندســی کامپیوتــر افــزوده شــد.

ایــن گرایــش برخــالف شــبکه، رقبــای تجربــی کار 

ــک  ــالت آکادمی ــدون تحصی ــط و ب ــته غیرمرتب ــا رش ب

تخصصــی نــدارد و کامــال آکادمیــک و تخصــص محــور 

اســت. البتــه دانشــجو هــای نــرم افــزار و حتــی هــوش 

ــازار  ــا در ب ــدی ش ــب ج ــد رقی ــی توانن ــی م مصنوع

ــازار کار  ــدی ب ــب ج ــز رقی ــا نی ــه ش ــند. البت کار باش

ــتید. ــا هس ــی آنه تخصص

بیو انفورماتیک
ــن رشــته  ــز یکــی از شــاخه هــای ای بیوانفورماتیــک نی

اســت کــه مناســب  بــرای 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، 

ــا،  ــتم ه ــه سیس ــبه،  نظری ــه محاس ــم و نظری الگوریت

ــق و روش  ــی ، منط ــوش مصنوع ــرم و ه ــبات ن محاس

هــای صــوری، داده کاوی، علــوم تصمیــم و دانــش   

ــی داده  ــز توضیحات ــی نی ــه بعض ــع ب ــد. راج ــی باش م

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 

الگوريتــم هــای موجــود  بهريــن  بــه  آن دســتيايب 

)روشــهای حــل مســأله( در کمريــن زمــان و بــا کمرين 

خطــا و بيشــرين دقــت اســت.
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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 
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دو هفتــه نامــه انجمــن علمــی مهندســی کامپیوتر 

زیــر نظــر معاونــت فرهنگی دانشــجویی موسســه 

آمــوزش عالــی ارشــاد دماوند

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

نداشته باشی!

شاره سوم مگیت

آذر ماه 1398


