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درباره ی مگیت

سالم ،خوشحالیم که مگیت را انتخاب کردید.
مگیــت تجربــه ای جدیــد اســت کــه توســط هــم
فکــری اعضــای انجمــن علمــی دانشــجویی کامپیوتــر
دانشــگاه ارشــاد دماونــد و اســتاد مشــاور خــوش
فکــر خــود  ،بــه وقــوع پیوســت.
در جلســه ای کــه بــه منظــور تبــادل نظــرات و
پیشــنهادات خــود جهــت ادامــه ی همــکاری در
انجمــن علمــی کامپیوتــر دانشــگاه ارشــاد دماونــد ،
در ایــن موسســه بــه همراه اســتاد مشــاور خــود گرد
هــم آمدیــم  ،بعــد از گفتگــو هــای مفصــل تصمیــم
بــه تهیــه و انتشــار مجلــه ای الکرتونیکــی تحــت
عنــوان دو هفتــه نامــه  Magitبــا کمــک و همــکاری
شــا دانشــجویان فعــال دانشــکده و اعضــای انجمــن
علمــی کامپیوتــر ارشــاد دماونــد گرفتیــم .انجمــن مــا
بــه فکــر دانشــجوهای دانشــگاه خــود و همینطــور
بــه کارگیــری ایــن نیــرو هــای خــوش فکــر  ،تــازه کار
و جــوان بــوده و هســت و در همیــن راســتا  ،از
ایــن پــس دو هفتــه نامــه ی مذکــور هــر یــک هفتــه
درمیــان روز هــای چهارشــنبه بــه طــور مســتمر و
منظــم منتــر میشــود و شــا دانشــجویان عزیــز از
طریــق ســایت دانشــگاه و یــا حتــی کانــال تلگرامــی
مــا مــی توانیــد مگیــت را دانلــود کــرده و مطالعــه
کنیــد.

ایــن دو هفتــه نامــه عــاوه بــر آن کــه دارای مطالــب
درســی و دانشــگاهی اســت  ،شــامل مطالــب مفیــد و
متنــوع و حتــی مفــرح ماننــد شــعر  ،اخبار  ،آمــوزش در
زمینــه هــای مختلــف  ،بــازی و رسگرمــی و .....خواهــد
بــود .مــا متــام ســعی خــود را کــرده ایــم کــه مگیــت را
بــه دو هفتــه نامــه ای پــر بــار و مفیــد و دارای مطالــب
مــورد اســتفاده و نیــاز شــا تبدیــل کنیــم و البتــه در
ایــن راه از بهــره بــردن از نظــرات و مقــاالت و داده
هــای شــا دانشــجویان فعــال نیــز دریــغ منــی کنیــم.
ممکن است این سوال برایتان پیش بیاید که :
مــا چگونــه میتوانیــم در ایــن دو هفتــه نامــه مشــارکت
داشــته باشیم؟
پاســخ  :شــا میتوانیــد از ایــن پــس مطالــب خــود
اعــم از مطالــب علمــی  ،ادبــی  ،طنــز ،رسگرمــی ،
داســتان کوتــاه  ،آمــوزش و ...را بــه هم ـراه نــام خــود
در هفتــه نامــه مگیــت منتــر کــرده و در ایــن راه بــا
مــا همــکاری داشــته باشــید  .بدیــن ترتیــب اگــر قصــد
ایــن کار را داشــتید  ،مــی توانیــد مطالــب خــود را بـرای
اکانــت تلگرامــی @ itssc_supportفرســتاده و پــس از
تاییــد آن هــا توســط انجمــن  ،مطالــب بــا درج نامتــان
در دو هفتــه نامــه ی مذکــور ق ـرار خواهــد گرفــت.
حــال برویــم کــه اولیــن مقالــه دو هفتــه نامــه را
مطالعــه کنیــم .بــا مــا همــراه باشــید.
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کنکور تلخ ترین رویا
همــه ی مــا تجربــه ی کنکــور را داشــته ایــم و بــا متــام
ســختی هــا  ،پســتی بلنــدی هــا و بــی خوابــی هــای
آن آشــنا هســتیم  .آشــنا هســتیم کــه گاهــی چــه
تصاویــر زیبــا و دوســت داشــتنی در رویــا هــای بــی
نظیــر خــود داشــته ایــم امــا چــه بــی انصافانــه ایــن
رویاهــا بــه حقیقــت تبدیــل نشــدند و بـرای همیشــه
در هــان رویــا هــا جــا خــوش کــرده انــد و فقــط از
خــود بـرای مــا  ،حــرت بــه جــا گذاشــته انــد .امــا بــا
ایــن وجــود همــه ی مــا هنــوز هــم زنــده هســتیم و
بــدون آن رویــا هــا زندگــی میکنیــم  ،نفــس میکشــیم
و همچنــان بـرای هــدف هــای بعــدی خودمــان تــاش
میکنیــم تــا حداقــل آنهــا را از رویــا هــا بیرون کشــیده
و بهشــان جــان ببخشــیم .
کنکــور ارشــد امســال برگــزار شــد و متــام شــد امــا
خیلــی هــا بــاز هــم نتوانســتند رویــای خــود را تحقــق
بخشــند و تصمیمشــان ایــن اســت کــه بــار دیگــر
بـرای آن رویــا تــاش کننــد و بــه آن حقیقــت بخشــند.
خیلــی هــا بــرای بــار اول اســت کــه بــرای تحقــق
بخشــیدن بــه ایــن اهــداف در حــال تــاش هســتند و
آرزویشــان اســت کــه آن را بــه بهرتیــن نحــو ممکــن
عملــی کننــد.
همــه ی مــا بــا حواشــی کنکــور و رقابــت ســنگین و
ســختی هــای آن آشــنایی داریــم و هــدف مــا ایــن
اســت کــه در ایــن مطلــب بگوییــم کــه برخــاف
تصــورات همــه ی مــا رشکــت و قبولــی در کنکــور
ارشــد بــه مراتــب ســاده تــر از مقطــع کارشناســی
بــوده و شــا اگــر تنهــا به حــدود  %50ســواالت پاســخ
دهیــد جــزو رتبــه هــای 1تــا  3کنکــور ارشــد کامپیوتــر
خواهیــد شــد.

بنابرایــن بــا شــناخت کافــی از منابــع ،برنامــه ریــزی
صحیــح ،تــاش مســتمر و از همــه مهــم تــر هــدف
گــذاری درســت و منطقــی مــی توانیــد بــه راحتــی در
برتریــن دانشــگاه هــای ایـران قبــول شــوید امــا قبــل
از همــه ی اینــا هــا بایــد چنــد روزی بــه ایــن فکرکنیم
کــه چ ـرا کنکــور ارشــد رشکــت کنیــم؟
و اینکــه ایــن هدفــی کــه در ذهنــان وجــود دارد
آیــا آنقــدر مهــم و بــا ارزش هســت کــه بــرای آن
یکســال تــاش بــدون وقفــه داشــته باشــیم یــا نــه؟
و اگــر اینگونــه اســت  ،بایــد متامــی گرایشــات را
بــا دقــت بررســی کنیــم زیــرا گرایــش مــا در ارشــد
ارتبــاط مســتقیمی باآینــده شــغلی و حتــی آینــده ی
تحصیلــی بــرای رشکــت در کنکــور دکــری دارد .و
همچنیــن تحقیــق راجــع بــه دانشــگاه هــا ی برتــر
ایــران و اینکــه هــر گرایــش و رشــته ای در کــدام
دانشــگاه قــوی تــر هســت نکتــه ی حائــز اهمیــت
دیگــری اســت که بایــد به آن توجه داشــت  .پیشــنهاد
مــا ب ـرای شــناخت بهــر منابــع  ،بچــه هــای کنکــور
ســال هــای قبــل مــی باشــد .آنهــا بهرتیــن منابــع را
معرفــی مــی کننــد و بــر اســاس تجربــه ی خــود بــه
شــا بهرتیــن راهنامیــی و مشــاوره را خواهنــد داد.
اگــر بــا متامــی مطالــب بــاال بــاز هــم عالقمنــد بــه
رشکــت در کنکــور ارشــد هســتید بــا مــا همـراه باشــید
تــا در شــاره هــای بعــدی مجلــه در مــورد معرفــی
گرایشــات و تحلیــل دروس و روش صحیــح مطالعــه ،
مطالــب مهمــی را در اختیارتــان ق ـرار دهیــم .
بــا آرزوی موفقیــت بـرای همــه ی داوطلبــان کنکــور
ارشــد ســال1399
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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

مغز تو دقیقا مثل یک کامپیوتر عمل میکنه!پس مطمنئ
شو که تو تنها کسی باشی که برنامه نویسیش می کنه!

شامره اول مگیت
آبان ماه 1398
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