رشته علمی کاربردی نرم افزار کامپیوترچیست؟

دس دًيبي اهشٍص کِ کبهپيَتش ثِ صًذگي سٍصهشُ ٍاثستِ ضذُ ،ايجبد ٍ تَسؼِ هجوَػِ ّبي
سخت افضاسي ٍ ًشم افضاسي کبهپيَتشي ًيبصهٌذ تخصصْبي هختلف دس سطَح هختلف است
ٍ استفبدُ ًبهٌبست اص کبسضٌبسبى هي تَاًذ ثْشُ ٍسي سا پبييي آٍسد .اص ايي سّگزس ،سضتِ اي
ثِ ػٌَاى کبسداًي کبهپيَتش دس چْبسچَة اّذافي هؼيي ٍ اص پيص تؼييي ضذُ تأسيس ضذُ
است ٍ کبسداًْبي کبهپيَتش قبدسًذ دس چبسچَثي کِ ثشاي اّذاف آى تؼلين گشديذُ اًذ هؤثش
ٍاقغ ضًَذّ .ذف اص ايجبد کبسداًي کبهپيَتش ،آهَصش افشاد ثشاي ثشًبهِ سيضي کبهپيَتشي
است کِ قجالً آهبدُ ٍ ًصت ضذُ اًذ .کبسداى ثشًبهِ سيضي صيش ًظش تحليل گش ،طشاح ٍ

ثشًبهِ سبص اًجبم ٍظيفِ هي کٌذ.
يک کبسداى ثشًبهِ سيضي داساي تجشثِ صيبد ،حتي خَد هي تَاًذ يک ًشم افضاس سبدُ سا
طشاحي کٌذ ٍ ثشًبهِ ّبي هشثَطِ سا ثٌَيسذ .کبس ثب ًشم افضاسّبيي کِ قجالً ًصت ٍ طشاحي
ضذُ اًذ ضبهل ٍسٍد اطالػبت ،اجشاي ًشم افضاس ،تَليذ خشٍجي ّب ٍ گضاسضْبي پيص ثيٌي
ضذُ

اص

ػْذُ

کبسداى
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کبسداًي ،کبسضٌبسي ،کبسضٌبسي اسضذ ٍ دکتشاتذسيس هي ضَد.
سضتِ کبهپيَتش دس دٍ گشا يص سخت افضاس کبهپيَتش ٍ ًشم افشاص کبهپيَتش تقسين ثٌذي هي
ضَد .دس ًشم افضاس کبهپيَتش ،داًطجَيبى ثب چگًَگي ثشًبهِ ًَيسي ٍ استفبدُ اص کبهپيَتش آضٌب
ضذُ ٍ خيلي ثِ جضئيبت سبخت کبهپيَتش ٍ ًحَُ استجبطبت داخلي کبهپيَتش کبسي ًذاسًذ؛ ٍلي
ثشػکس دس سضتِ سخت افضاس ،داًطجَيبى ثب چگًَگي سبخت کبهپيَتش ٍ ًحَُ استجبطبت

داخلي قطؼبت دسًٍي آى آضٌب هي ضًَذ.

ايي سضتِ دس هفبّين تئَسيکي ،آهَصش دادُ هي ضَد ٍ داًطجَيبى ،آى سا دس ػول پيبدُ هي
کٌٌذً .قص ايي سضتِ دس جبهؼِ اهشٍص ثِ اًذاصُ ًفَر خَد تکٌَلَطي دس جبهؼِ اّويت داسد
ّوچٌبى کِ دس توبهي اثؼبد جبهؼِ ،گستشش پيذا کشدُ پس ًيشٍي اًسبًي صيبدي سا هي
طلجذ .داًطجَيبى ايي سضتِ ثبيذ اص تَاًبيي استٌجبط هفبّين ،تحليل گشي ٍ استجبط ثيي هفبّين
ٍ تب حذٍدي قذست سيبضي ثشخَسداس ثبضٌذ ٍ ثتَاًٌذ ثيي دادُ ّب تحليل ٍ استجبط ثشقشاس

کٌٌذ.
هؼوَالً داًطجَيب ًي کِ ثِ کبسّبي ػولي ػالقوٌذ ّستٌذ ثِ سضتِ سخت افضاس ٍ داًطجَيبًي
کِ ثِ چگًَگي ثشًبهِ ًَيسي ػالقوٌذًذ ثِ ًشم افضاس ،سٍي هي آٍسد .داًطجَيبى دختش ٍ
پسش ّش دٍ هي تَاًٌذ ثِ ساحتي ٍاسد ايي سضتِ ضًَذ ٍ اص تَاًبيي کبفي ثشخَسداس ثبضٌذ ٍ
داًطجَيبى ثبيذ ثِ صثبى اًگل يسي ّن ًسجتبً هسلط ثبضٌذ ٍ تَاًبيي ديگشي هثل فيضيک ٍ
سيبضي داضتِ ثبضٌذ ٍ ّوچٌيي ثِ آى ػالقوٌذ ثبضٌذ ٍ لطف ايي سضتِ دس ايي است کِ هي

تَاى اص طشيق سضتِ ّبي ديگشي هثل هٌْذسي ،پضضکي ،غيشپضضکي ّن ٍاسد آى ضذ.

دس حبل حبضش ثسيبسي اص هسبئل تطخيص ،هٌْذسي ،ثبليٌي ٍ  ...اص طشيق کبهپيَتش صَست
هي گيشد .چَى کبهپيَتش داساي دقت کبفي هي ثبضذ ٍ ّويي اهش ثبصاس خَثي سا ثشاي فبسؽ
التحصيالى ايي سضتِ ثِ ٍجَد آٍسدُ است .ضجکِ ّبي اطالع سسبًي ايٌتشًت ثسيبسي اص
اطالػبت جْبًي سا دس اختيبس افشاد تحصيل کشدُ ٍ غيش تحصيل کشدُ ،هي گزاسًذ ٍ هي
تَاًٌذ اص تجبست جْبًي ثشخَسداس ضًَذ .ثسيبسي اص هسبئل آهَصش اص ساُ دٍس دس حبل
حبضش اص طشيق سي دي ّبي آهَصضيٌّ ،شي ٍ دثيشستبًي صَست هي گيشد کِ افشاد هي
تَاًٌذ اص طشيق کبهپيَتش ثِ ايٌگًَِ آهَصضْب دستشسي پيذا کٌٌذ ٍ هضيتْبي ثسيبس خَثي سا

ثشاي افشاد ثِ ٍجَد آٍسدُ کِ افشاد ثسيبس صيبدي اص آى ثْشُ هٌذ هي ضًَذ.

داًطجَيبى ايي دٍسُ هستلضم گزساًذى ٍ 27احذ دسسي ّستٌذ کِ تب ً 5ين سبل تحصيلي
داساي سشفصلْبي هطتشک ثب داًطجَيبى کبسضٌبسي هي ثبضذ .دس ػيي حبل ثشخي اص دسٍس

ثب دٍسّکبسضٌبسي هتفبٍت است.
دس يک ًگبُ جبهغ دٍسُ کبسداًي اص جٌجِ کبسثشدي ثيطتشي ثشخَسداس است ٍ داًطجَيبى ايي

دٍسُ ثيطتش دس سبيتْبي کبهپيَتشي ثِ سش هي ثشًذ.

دسٍسي ّوچَى:
1ثشًبهِ ًَيسي2-پبسکبل

 - 3اسوجلي

 - 4دسس سيستن ػبهل اص دسٍس هْن ايي سضتِ است.

5رخيشُ ٍ ثبصيبثي اطالػبت6سبختوبى دادُ ّب7ضجکِ ّبي کبهپيَتشي8-کبسگبُ ضجکِ ّبي کبهپيَتشي ّوچٌيي استفبدُ اص ًشم افضاسّبي سيبضي ٍ آهبس

9-دسس تجضيِ ٍ تحليل اص جولِ ديگش دسٍس قبثل تَجِ دس ايي سضتِ است.

داًص آهَختگبى دٍسُ کبسداًي کبهپيَتش گشايص ًشم افضاس ثِ ػٌَاى تکٌسيي ثِ فؼبليت
هطغَل هي ضًَذ ٍ اص آًجبيي کِ ثيص اص  27دسصذ اص فبسؽ التحصيالى ،جزة ثبصاس کبس هي

ضًَذ ،هي تَاى ايي دٍسُ سا اص دٍسُ ّبي هَسد ًيبص جبهؼِ داًست.

هطبغل ٍ هحيطْبي ضغلْبي صيش ،ػشصِ فؼبليتْبي داًص آهَختگبى ايي سضتِ است :ثشًبهِ
ًَيسيً ،صت ٍ ساُ اًذاصي ضجکِ ّبي کبهپيَتشي ،کِ ثبصاس کبهپيَتشي خَثي داسد اهب سطح
داًص ًسجتبً ثباليي سا تلقي هي کٌذ  -ثبًکْبي اطالػبتي سيستن سصسٍاسيَى َّاپيوبيي -
حسبثذاسي ّب ٍ هجوَػِ اي ديگش اص هطبغل کِ ثب رخيشُ سبصي هجوَػِ ّبي اطالػبتي
سشٍکبس داسد .هطبغلي کِ پيشاهَى ايٌتشًت ٍ اهَس هشثَطِ ٍجَد داسد ،طشاحي گشافيکي ٍ
اًيويطي -تذسيس دس ثشخي اص آهَصضکذُ ّب ٍ هذاسس  -کبسثشدي ثَدى دسٍُ کبسداًي يکي
اص اّذاف اصلي ايي دٍسُ هي ثبضذ کِ دس افضايص قبثليت جزة داًص آهَختگبى ،تأثيش قبثل

هالحظِ اي داسد.

