رشته مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر چیست؟

همذهِ :

بزرعیْب ًؾبى هیذّذ وِ تزٍیج فزٌّگ َّؽوٌذاًِ اًذیؾیذى ٍ خزدهٌذاًِ ػول وزدى بِ یوي تحزن
اطالػبت ٍ حزوت اهَاج بِ جبی حزوت اًغبى اهىبى پذیز ؽذُ اعت  .اعتزاتضیْبی وًٌَی بز هبٌبی
ارتببطبت ٍ اس طزیك اًتمبل عزیغ اطالػبت ٍ بْزُ گیزی هٌبعب اس هٌببغ (ًظیز سهبى ً ،یزٍی اًغبًی  ،اًزصی
ٍ  ) ...اعتَار گزدیذُ اعت  .هٌببغ ولیذی لذرت اهزٍس فزدای جْبى  ،بز پضٍّؾْبی ػلوی ٍ تىٌَلَصیه ،
ارتببطبت ابشاری وبرآهذ در جْت ًیل بِ اّذاف فَق هَرد تَجِ ؽبیبًی لزار گزفتِ اعت  .در ایي راعتب
وؾَر هب ًیش هی ببیغت بیؼ اس پیؼ بِ ایي هْن تَجِ داؽتِ ببؽذ ٍ بب بزًبهِ ریشی ّبی هٌبعب سهیٌِ
ّبی پیؾزفت داًؼ ٍ في آٍری در حَسُ رایبًِ ٍ اطالع رعبًی را فزاّن آٍرد .
تؼزیف ٍ ّذف :
دٍرُ آهَسؽیىبرؽٌبعی ًبپیَعتِ ًزم افشار وبهپیَتز وِ در راعتبی آهَسؽْبی ػلوی – وبربزدی بلٌذ هذت
تذٍیي گزدیذُ اعت فزاگیزاًی را تزبیت هی وٌذ وِ بب وغب هجوَػِ ای اس ػلَم ًظزی ٍ هْبرتْبی ػولی
بتَاًٌذ هؾىالت هَجَد در خصَؿ بِ وبرگیزی ٍ بْزُ بزداری هٌبعب اس في آٍری رایبًِ را در حَسُ ّبی
هختلف وبری بب تصذی هؾبغل ٍ هغئَلیت ّبی هزتبط هزتفغ عبسًذ .

ًمؼ ٍ تَاًبیی فبرؽ التحصیالى :

فبرؽ التحصیالى ایي دٍرُ دارای هْبرتْبی سیز هی ببؽٌذ :
-

تجشیِ ٍ تحلیل هؾىالت فٌی ٍ حزفِ ای در حَسُ ًزم افشار وبهپیَتز

-

ًصب ٍ راُ اًذاسی ؽبىِ ّبی هحلی ٍ بْزُ گیزی اس اهىبًبت ؽبىِ

-

بزًبهِ ریشی  ،تؼویز ٍ ًگْذاری ً ،صب ٍ راُ اًذاسی ٍ پؾتیببًی عیغتن ّبی ًزم افشاری ٍ ببًىْبی

اطالػبتی
-

عبسهبًذّی  ،بزًبهِ ریشی ٍ وٌتزل وبر ٍ ارتمبء داًؼ فٌی

-

بْزُ گیزی اس اهىبًبت  ٍ internetطزاحی صفحبت web

-

آهَسػ داًؼ ٍ هْبرتْب بِ افزاد تحت عزپزعتی ٍ ارسؽیببی آًْب

هؾبغل لببل احزاس :

-

راّبز هزاوش وبهپیَتز

-

عزپزعت ٍ راّبز عبیتْبی ؽبىِ

-

طزاح ٍ بزًبهِ ًَیظ عیغتن

-

عزپزعت ٍاحذّبی فٌی ٍ پؾتیببًی ًزم افشار

-

وبرؽٌبط خذهبت اطالع رعبًی ٍ ٍاحذّبی هزبَطِ

-

عزپزعت ٍاحذّبی خذهبت آهَسؽی در حَسُ ًزم افشار

-

طزح ٍ بزًبهِ ًَیغی وبربزدی ٍ صٌؼتی

