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مباحثورسختافزاونرمافزارمباحثازترکیبیکامپیوترمهندسیرشته
یادکامپیوترمهندسیرشتهدرشما.هستاطالعاتفناوریدنیای

چیرکامپیوتسختافزارداخلکنید،برنامهنویسیچطورکهمیگیرین
هچباشین،داشتهکامپیوتریکاروکسبیهکهاینبرایومیگذره
.باشینبلدبایدرومفاهیمی

چهبهزارسختافونرمافزاربدونینبایدکامپیوترمهندسیهعنوانبهشما
چهبرنامهمیسازیم،برنامهیهماوقتیوهستنارتباطدرهمباشکل

سمهندیهکهچیزی)بشهاجراسیستمرویتامیکنهطیروفرایندی
.(ندونهشایدبرنامهنویسیهولیمیدونهکامپیوتر

ایندررودرسیواحد۱۴۰دقیقا بایدکامپیوترمهندسیرشتهدانشجوی
حدود.مرسومهواحد۱۴۰همیندانشگاههاهمهتوتقریبا .بگذرونهرشته
دیامشترکا بایدکامپیوتردانشجوهایهمهیروواحد۱۴۰اینازواحد۱۲۰

(میشینقبولکهدانشگاهیبهبسته)روواحد۲۵الی۲۰حدود.بگیرن
هاگرایشمعرفیبخشتوچیه؟درتفاوتایناما.میگذرونینمتفاوت
...میرسیمبهش

محمدصادقعارف

رشتهمهندسیکامپیوترچیه؟

۱

همعرفی رشت



دردانشجویانآموزشهدفبا۱۳۷۰سالازراخودفعالیتکامپیوترمهندسیدانشکده
جودانششبانهوروزانهدورههایدررشتهسهدراکنونواستکردهآغازمختلفمقطعهای
۱۳۷۶سالدرکارشناسیمقطعدرنرمافزارگرایشکامپیوترمهندسیرشتهی.میپذیرد
مقطعدرکامپیوتریشبکههایگرایشاطالعاتفناوریمهندسیرشتهیوتأسیس،
گرایشکامپیوترمهندسیرشتهی.استپذیرفتهدانشجو۱۳۸۴سالازارشدکارشناسی

در.استکردهکاربهشروع۱۳۸۹سالازارشدکارشناسیمقطعدررباتیکزومصنوعیهوش
.کردپیداارتقادانشکدهبهکامپیوترمهندسیگروه۱۳۹۸سال

تاریخچه دانشــکده
محمدصادقعارف

۲



علمییادالمپوکنکوربرتررتبههایکسببهموفقدانشکدهدانشجویاناخیر،سالهایدر
گاههایدانشآزمونبدونپذیرشتوانستهانددانشکدهبرتردانشجویانهمینطور،وشدند
دانشکدهیبرنامهنویستیمهایبهمربوطدستاوردهاازدیگریکی.کنندکسبراایرانمطرح

کشورمطرحیبرنامهنویسمسابقاتوویکندهااستارتاپبرتررتبههایتوانستندکهمیباشد
استادانعنوانبهتوانستهانداخیرسالهایدردانشکدهاستادانهمچنین.کنندکسبرا

.شوندمعرفیپردیسنمونه

درنامصاحبدانشکدههایازیکیهموارهیزددانشگاهکامپیوترمهندسیدانشکده
یراخسالهایدرنامیصاحباین.استبودهملیودانشگاهیسطحدرمختلفعرصههای

.استشدهچنداندودانشکده،بهمهندسیگروهارتقاازپسو

۳



شکدهدانمعاونتوریاستمسئولیتعهدهداربافقیرنجبروحیددکترودهکردییزدیانمهدیدکتر
.میباشندکنونتا۹۸سالازکامپیوترمهندسی

دکتربرعهدهنرمافزاربخشواطالعاتفناوریبخشمصنوعی،هوشبخشبهمربوطاموراداره
.میباشدظریفزادهسجاددکترومصطفویسیداکبردکترصدرالسادات،سیدعلیرضا

مایندهننیزصدرالساداتسیدعلیرضادکتروصنعتباارتباطنمایندهدهکردییزدیانمهدیدکتر
.هستنددانشکدهدردرخشاناستعدادهای

حوزه ریـاسـت
محمدصادقعارف

۴



معرفی اعضـای 
هیئت علــــــمی

ساراعباسی



دکتر ولی درهمی
استاد

مهایسیستگرایشبرقمهندسیکارشناسیدانشآموختهدرهمیولیدکتر
برقیمهندسارشدکارشناسیاصفهان،صنعتیدانشگاهدرهوشمندکنترل
گرایشبرقمهندسیدکترایوهوشمندکنترلسیستمهایگرایش

ایشان.هستندمدرستربیتدانشگاهدرهوشمندکنترلسیستمهای
زمینههای.هستندیزددانشگاهدرفناوریوپژوهشیمعاونهماکنون
«متحرکرباتهدایت»،«هوشمندسیستمهای»شاملدرهمیدکترپژوهشی

دریستزمینههایو«پیوستهوگسستهتقویتییادگیریروشهایتوسعه»و
سیستمهایومصنوعیهوش»دروسشاملکارشناسیمقطعدرایشان
.میباشد«اطالعاتفناوری»و«الکتریکیمدارهای»،«خبره

دکتر فضل هللا ادیب نیا
دانشیار

دانشگاهردکامپیوترمهندسیکارشناسیدانشآموختهادیبنیافضلهللادکتر
ویفشردانشگاهدرکامپیوترمهندسیارشدکارشناسیاصفهان،صنعتی
آپامرکزرمدیهماکنونایشان.هستندآلمانبرمندانشگاهدرکامپیوتردکترای

«ابریرایانش»شاملادیبنیادکترپژوهشیزمینههای.هستندیزددانشگاهدر
ناسیکارشمقطعدردانشکدهدرایشانتدریسزمینههایو«اشیااینترنت»و

یکپارچهسازی»و«امنرایانش»،«کامپایلر»،«کامپیوترمعماری»شامل
.میباشد«سازمانیکاربردهای

۶

https://yazd.ac.ir/people/derhami
https://yazd.ac.ir/people/adibnia


دکتر علی محمد زارع بیدکی
دانشیار

گاهدانشدرسختافزارکارشناسیدانشآموختهبیدکیزارععلیمحمددکتر
درارنرمافزدکترایوکامپیوترمعماریارشدکارشناسیاصفهان،صنعتی
«تجوجسموتورهای»شاملایشانپژوهشیزمینههای.هستندتهراندانشگاه

مقطعدردانشکدهدرایشانتدریسزمینههایو«کالندادهپردازش»و
واتاطالعبازیابیمبانی»و«پیشرفتهبرنامهنویسی»شاملکارشناسی
.میباشد«وبجستجوی

دکتر مهدی آقا صرام
هیئت علمی بازنشسته–دانشیار 

اهدانشگدرصنایعمهندسیکارشناسیدانشآموختهصراممهدیآقادکتر
واسترالیاسیدنیصنعتیدانشگاهدرکامپیوترعلومارشدکارشناسیشریف،
ژوهشیپزمینههای.هستندبریتانیاولزدانشگاهدرکامپیوترعلومدکترای
«اتیکبیوانفورم»و«سازمانیمعماری»،«کامپیوتریشبکههای»شاملایشان

سیمهند»شاملکارشناسیمقطعدردانشکدهدرایشانتدریسزمینههایو
.میباشد«اینترنتمهندسی»و«سیستمهاطراحیوتحلیل»،«نرمافزار

۷

https://yazd.ac.ir/people/zareh
https://yazd.ac.ir/people/sarram


دکتر علی محمد لطیف
دانشیار

گرایشبرقمهندسیکارشناسیدانشآموختهلطیفعلیمحمددکتر
گرایشرقبمهندسیارشدکارشناسیاصفهان،صنعتیدانشگاهدرالکترونیک
اصفهانگاهدانشدرکامپیوترمهندسیدکترایوامیرکبیردانشگاهدرالکترونیک
دررایانهایخدماتواطالعاتفناوریامورمدیرهماکنونلطیفدکتر.هستند
و«تصویرپردازش»شاملایشانپژوهشیزمینههای.هستندیزددانشگاه

مقطعدردانشکدهدرایشانتدریسزمینههایو«عصبیشبکههای»
«دسیمهنریاضیات»و«پایتونکارگاه»،«تکاملیرایانش»شاملکارشناسی
.میباشد

دکتر محمد قاسم زاده
دانشیار

دررکامپیوتمهندسیوعلومکارشناسیدانشآموختهقاسمزادهمحمددکتر
دکترایوامیرکبیردانشگاهدرمصنوعیهوشارشدکارشناسیشیراز،دانشگاه
ژوهشیپزمینههای.هستندآلمانپتسداموترییردانشگاههایکامپیوترعلوم
،«مصنوعیهوشروشهای»،«الگوریتمتحلیلوطراحی»شاملایشان

مقطعدرایشان.میشود«حجیمدادههایتحلیل»و«طبیعیزبانپردازش»
تحلیلوطراحی»،«الگوریتمهاودادههاساختمان»دروساغلبکارشناسی
زبان»و«ارائهوپژوهشروش»،«توصیفیبرنامهنویسی»،«الگوریتم
.نمودهاندتدریسرا«تخصصی

۸

https://yazd.ac.ir/people/ghasemzadeh
https://yazd.ac.ir/people/latif


دکتر محمدرضا پژوهان
استادیار

سیمهندارشدکارشناسیوکارشناسیدانشآموختهپژوهانمحمدرضادکتر
مالزیUSMدانشگاههایکامپیوترعلومدکترایوشریفدانشگاهدرکامپیوتر

،«دادهعلوم»شاملایشانپژوهشیزمینههای.هستندسنگاپورNSUو
دروسکارشناسیمقطعدرایشان.میشود«هوشمندشهر»و«دادهپایگاه»
.کردهاندتدریسرا«دادهکاوی»و«دادهپایگاه»،«کامپیوترمبانی»

دکتر امیر جهانگرد رفسنجانی
استادیار

دریوترکامپمهندسیکارشناسیدانشآموختهرفسنجانیجهانگردامیردکتر
مهندسیایدکتروکامپیوترمهندسیارشدکارشناسیبهشتی،شهیددانشگاه
اوریفنپردیسمدیرهماکنونایشان.هستندشریفدانشگاهدرکامپیوتر
علوم»ایشانپژوهشیزمینههای.هستندیزدفناوریوعلمپارکاطالعات

دهدانشکدرتدریسشانزمینههایو«نرمافزارآزمون»و«هوشمندشهر»،«داده
«دادههاپایگاهآزمایشگاه»و«دادهساختمان»شاملکارشناسیمقطعدر

.میباشد

۹

https://yazd.ac.ir/people/pajoohan
https://yazd.ac.ir/people/jahangard


دکتر مهدی رضائیان
استادیار

ترونیکالکگرایشبرقمهندسیکارشناسیدانشآموختهرضائیانمهدیدکتر
یوالکتریکبگرایشپزشکیمهندسیارشدکارشناسینصیر،خواجهدانشگاهدر
.هستندسوئیسETHدانشگاهدرفتوگرامتریدکترایوتهراندانشگاهدر

شیپژوهزمینههای.هستندیزددانشگاهدرفناوریامورمدیرهماکنونایشان
طراحیویبازساز»و«عمیقیادگیری»،«کامپیوتربینایی»شاملرضائیاندکتر

مقطعدردانشکدهدرایشانتدریسزمینههایواست«جدیبازیهای
.باشدمی«سیستمهاوسیگنالها»و«کامپیوتربینایی»شاملکارشناسی

دکتر وحید رنجبر بافقی
استادیار

درعاتاطالفناوریمهندسیکارشناسیدانشآموختهبافقیرنجبروحیددکتر
دانشگاهدراطالعاتفناوریمهندسیارشدکارشناسیشیراز،صنعتیدانشگاه
شانای.هستندتهراندانشگاهدراطالعاتفناوریمهندسیدکترایوشریف

یپژوهشوآموزشیمعاونتسرپرستوکامپیوتردانشکدهمعاونهماکنون
شاملررنجبدکترپژوهشیزمینههای.میباشندکامپیوترمهندسیدانشکده

امنیت»،«اشیااینترنت»،«اجتماعیهایرسانهواطالعاتیشبکههایتحلیل»
دردهدانشکدرایشانتدریسزمینههایو«شبکهعلوموکاویداده»و«شبکه
.میباشد«عاملسیستمهای»درسکارشناسی،مقطع

۱۰

https://yazd.ac.ir/people/rezaeian
https://yazd.ac.ir/people/ranjbar


دکتر محمدعلی زارع چاهوکی
استادیار

رکامپیوتمهندسیکارشناسیدانشآموختهچاهوکیزارعمحمدعلیدکتر
دکترایونرمافزارگرایشکامپیوترمهندسیارشدکارشناسینرمافزار،گرایش

زمینههای.دهستنبهشتیشهیددانشگاهدرنرمافزارگرایشکامپیوترمهندسی
و«اجتماعیشبكههایدادههایتحلیلودادهكاوی»شاملایشانپژوهشی

درایشانتدریسزمینههایو«اجتماعیشبکههایدرهدفجامعهتوصیه»
احیطروتحلیل»و«مهندسیاقتصاد»شاملکارشناسیمقطعدردانشکده
.میباشد«سیستمها

دکتر سید علیرضا صدرالسادات
استادیار

گرایشکامپیوترمهندسیکارشناسیدانشآموختهصدرالساداتعلیرضاسیددکتر
شگاهداندرکامپیوتروبرقمهندسیارشدکارشناسیتهران،دانشگاهدرسختافزار

دکتر.تندهسکاناداکارلتوندانشگاهدرکامپیوتروبرقمهندسیدکترایوکاناداواترلو
وترکامپیمهندسیدانشکدهدرمصنوعیهوشبخشرئیسهماکنونصدرالسادات

وکیالکترونیمداراتشبیهسازیومدلسازی»ایشانپژوهشیهایزمینه.میباشند
نهسازیبهی» ،«ماشینیادگیریروشهای»،«نوینعصبیهایشبکهکمکبهمخابراتی
روشهایمبنایبرمجتمعبسیارمداراتاحتمالیطراحی»،«مجتمعبسیارمدارات

یتمهایالگور»،«عمیقیادگیری»،«سیستمهاومدارهابازدهبهینهسازی»،«بهینهسازی
ارهایمد»ایشانتدریسهایزمینهو«پزشکیمهندسی»و«خوشهبندیوطبقهبندی
۲ویژهمباحث»وکارشناسیمقطعدر«کامپیوترمبانی»،«ریزپردازنده»،«الکتریکی
.میباشددکتراوارشدمقطعدر«الکترونیک

۱۱

https://yazd.ac.ir/people/chahooki
https://yazd.ac.ir/people/sadr


طهماسبیدکتر محمد 
استادیار

ایشگرکامپیوترمهندسیکارشناسیدانشآموختهطهماسبیمحمددکتر
ایشگرکامپیوترمهندسیارشدکارشناسیشریف،دانشگاهدرسختافزار
ناوریفگرایشکامپیوترمهندسیدکترایوامیرکبیردانشگاهدرنرمافزار
عتصنباارتباطنمایندههماکنونایشان.هستندقمدانشگاهدراطالعات
مهایسیست»شاملطهماسبیدکترپژوهشیزمینههای.هستنددانشکده

«تجاریهوش»و«سازمانیمعماری»،«نرمافزارمهندسی»،«پیشنهاددهنده
ویلتحل»شاملکارشناسیمقطعدردانشکدهدرایشانتدریسزمینههایو

تتجار»،«اطالعاتفناوریسیستمهایمدیریتاصول»،«سیستمهاطراحی
و«برنامهسازیزبانهایطراحی»،«ماشینهاوزبانهانظریه»،«الکترونیک

.میباشد«نرمافزارمهندسی»

دکتر سجاد ظریف زاده
استادیار

شگرایکامپیوترمهندسیکارشناسیدانشآموختهظریفزادهسجاددکتر
مهندسیایدکترونرمافزارگرایشکامپیوترمهندسیارشدکارشناسینرمافزار،
ماکنونهظریفزادهدکتر.هستندتهراندانشگاهدرنرمافزارگرایشکامپیوتر

ایزمینهه.هستندیزددانشگاهدرارتباطاتواطالعاتفناوریشورایعضو
تدریسزمینههایو«حجیمدادههای»و«دادهتحلیل»شاملایشانپژوهشی
احیطر»و«عاملسیستمهای»شاملکارشناسیمقطعدردانشکدهدرایشان

.میباشد«الگوریتمها

۱۲

https://yazd.ac.ir/people/tahmasebi
https://yazd.ac.ir/people/zarifzadeh


دکتر سیدمجتبی متین خواه
استادیار

وترکامپیمهندسیکارشناسیدانشآموختهمتینخواهمجتبیسیددکتر
دکترایوامنیتارشدکارشناسیاصفهان،دانشگاهدرنرمافزارگرایش

ایشانیپژوهشزمینههای.هستندامیرکبیردانشگاهدرکامپیوتریشبکههای
دریستزمینههایو«ابریرایانش»و«اشیااینترنت»،«اطالعاتامنیت»شامل
ولاص»،«کامپیوترمعماری»شاملکارشناسیمقطعدردانشکدهدرایشان
.میباشد«اینترنتمهندسی»و«گسستهریاضیات»،«اطالعاتفناوری

دکتر سید اکبر مصطفوی
استادیار

انشگاهددراطالعاتفناوریکارشناسیدانشآموختهمصطفویاکبرسیددکتر
امپیوتریکشبکههایدکترایوکامپیوتریشبکههایارشدکارشناسیشریف،

ناوریفشورایعضوهماکنونمصطفویدکتر.هستندامیرکبیردانشگاهدر
کدهدانشاطالعاتفناوریبخشرئیسویزددانشگاهدرارتباطاتواطالعات
شاملمصطفویدکترپژوهشیزمینههای.هستندکامیپوترمهندسی

نیسازمامعماری»و«ابریرایانش»،«اشیااینترنت»،«بیسیمشبکههای»
اسیکارشنمقطعدردانشکدهدرایشانتدریسزمینههایو«اطالعاتفناوری
«العاتاطفناوریاصول»،«الکترونیکتجارت»،«کامپیوتریشبکههای»شامل

.میباشد«مدیریتاطالعاتسیستمهای»و

۱۳

https://yazd.ac.ir/people/matinkhah
https://yazd.ac.ir/people/mostafavi


دکتر کیارش میزانیان
استادیار

رایشگکامپیوترمهندسیکارشناسیدانشآموختهمیزانیانکیارشدکتر
رایدکتوشریفدانشگاهدرکامپیوترمعماریارشدکارشناسیونرمافزار

هشیپژوزمینههای.هستندصنعتوعلمدانشگاهدرکامپیوتریشبکههای
و«شبکهمدیریت»،«شبکهمدلسازی»،«شبکهامنیت»شاملایشان

قطعمدردانشکدهدرایشانتدریسزمینههایو«بیسیمحسگرشبکههای»
.دمیباش«کامپیوتریشبکههای»و«تخصصیزبان»شاملکارشناسی

دکتر مهدی یزدیان دهکردی
استادیار

دررکامپیوتمهندسیکارشناسیدانشآموختهدهکردییزدیانمهدیدکتر
رازشیدانشگاهدرمصنوعیهوشدکترایوارشدکارشناسییزد،دانشگاه
هندسیمدانشکدهرئیسوکارآفرینیدفترنمایندههماکنونایشان.هستند
مقطعدریزدیاندکترآقایاصلیتدریسزمینههای.هستندکامپیوتر

تکمیلیتحصیالتمقطعدرو«برنامهسازیومبانیکامپیوتر»درسکارشناسی
شیپژوهاصلیزمینه.است«ماشینیادگیری»و«الگوشناسایی»درسهای

یبینای»و«تصویرپردازش»حوزهدربهخصوص«ماشینیادگیری»ایشان
.است«ماشین

۱۴

https://yazd.ac.ir/people/mizanian
https://yazd.ac.ir/people/yazdian


مهندس مهران شتابی
مربی

شگاهداندرکامپیوترمعماریکارشناسیدانشآموختهشتابیمهرانمهندس
تصنعوعلمدانشگاهدرسختافزارارشدکارشناسیواصفهانصنعتی
ترادکدورهانجاممشغولخدمت،بهمأمورصورتبهاخیرسالچنددر.هستند
زمینههای.میباشندرسالهشانازدفاعمرحلهدرحاضر،حالدروبودهاند
و«ترکامپیومبانی»شاملکارشناسیمقطعدردانشکدهدرایشانتدریس

.میباشد«کامپیوتریشبکههای»

مهندس مجید نیک زر
مربی

ونعتصوعلمدانشگاهنرمافزارکارشناسیدانشآموختهنیکزرمجیدمهندس
سالندچدر.هستندشیرازدانشگاهدررباتیکوماشینهوشارشدکارشناسی

حالدروبودهانددکترادورهانجاممشغولخدمت،بهمأمورصورتبهاخیر
ردایشانتدریسزمینههای.میباشندرسالهشانازدفاعمرحلهدرحاضر،

.یباشدم«کامپیوترمعماری»و«کامپایلر»شاملکارشناسیمقطعدردانشکده

۱۵

https://yazd.ac.ir/people/shetabi
https://yazd.ac.ir/people/nikzar


عهدهدارایزدپناهربابهخانم
کدهدانشدفترمسئولیتسمت

آقایکامپیوتر،مهندسی
کارشناسمعتمدیفرغالمرضا
یکارشناسدانشجویانآموزشی
انمخوکامپیوترمهندسیرشته
آموزشکارشناسنعیمیساناز

.هستندکامپیوتردانشکده

کـارکنــــــــــان 
دانشـــــــکده

محمدصادقعارف

۱۶
۱۶



انجــمن 
علـــــمی

سازمانهایمهمترینازیکیعلمیانجمنهای
بینپویاییترویجخصوصدردروندانشگاهی

،رشتهیکعلمیانجمن.میباشنددانشجویان
هرشتآنداوطلبدانشجویانتعدادیازمتشکل
زاریبرگ:جملهازعلمیفعالیتهایبهکهمیباشد

آموزشی،دورههایبرگزاریپژوهشی،سمینارهای
.ازندمیپردعلمینشریاتانتشارعلمی،بازدیدهای

درخواستفرآیندطیعلمیانجمناعضای
فراینددرسپسودرخواستتأییدکاندیدی،
.میشوندانتخابانتخابات،

رابطعنوانبهمیتوانراعلمیانجمنهمچنین
رفتگنظردردانشکدهاستادانودانشجویانبین
الیاحتماشکاالتتشخیصباعثموضوعاینکه
ویاندانشجبازخوردهایانتقالسپسودانشکدهدر
.میشوداستادانبهمنسجمورسمیصورتبه
خودازعلمیانجمناعضایکهآنجاییاز

ودانشجویاننیازهایدرکمیباشند،دانشجویان
وصمیمیتبادانشجوییارتباطاتهمچنین
.میگیردانجامبیشتریسهولت

معصومهشیخزاده

۱۷



دروس کارشنـاسی
...معرفیانواعدروس،گرایشها،چارتدرسیو

۱۹........................ دورهکارشناسیدریکنگاه

۲۰.................................... معرفیگرایشها

۲۱.......................................... چارتدرسی

۲۳............................................. کارآموزی

۲۵.............................................. کارورزی

۲۷.................................... پروژهکارشناسی



دوره کـارشنـاسـی در یـک نـگـاه

1

2

3

4

5

6

7

8

ثبتنامدردانشگاه

دیمتونیدکاندیدانتخاباتانجمنعلیمبشی

ازاینبهبعدیمتونیددستیارتدریس

درسهاییباشیدکهقباًلگذروندید

نرمافزاریافناوریاطالعات؟: انتخابگرایش

مرحلهدانشگایهالمپیادکامپیوتر

البتهممکنهاینرهاییتاترم! رهاییازعلومپایه
آخرطولبکشه

مرحلهقطیبالمپیادکامپیوتر

مرحلهکشوریالمپیادکامپیوتر

خودتونروبرایکنکورکارشنایسارشدآماده
کنید

شرکتدرکنکورکارشنایسارشدیمتونیدکاررویپروژهیکارشنایسروشروعکنید

تحویلپروژهکارشنایس

۱۹فارغالتحصییل



رایبیزد،دانشگاهتوکامپیوترمهندسیرشته
واتاطالعفناوری:دارهگرایشدوفقطکارشناسیش

.نرمافزار
فناوریگرایش هایهمارشدکارشناسیبرای

.دارهشبکهونرم افزاراطالعات،
:ترکامپیومهندسیرشتهکارشناسیگرایشهای

انتخابرونرمافزارمهندسیگرایشاگر:نرم افزار
یکتوسعهسمتمیرهبیشترشماکارکنین

رونرمافزارتوناصولیچهطبقبرکهاین.نرمافزار
برایباشه،بهینهنرمافزارتونچطوریکنین،طراحی
زبانچهسراغخاصنرمافزاریهتوسعه

دربتونینچطوریهمآخردروبرینبرنامهنویسی
مورداطالعاتوکنینکاوشمختلفدادههای
:وناستادامازیکیقولبه.کنینپیدارونظرتون

یکمقامدرکارشناسی،دورهپایاندرشما»
دربارهسیکارشنانظربتونینبایدنرمافزار،کارشناس

مستنداتشبررسیبایعنیبدین؛نرمافزاراون
ودرستصورتبهنرمافزاراینکهکنینتعیین
«!نهیاشدهدادهتوسعهاصولی

ایدنیاصولباروشماگرایشاین:اطالعاتفناوری
یادحوزهاینتو.میکنهآشنااطالعاتفناوری

دستهچندبهITحوزهکارهایوکسبمیگیریم
هکفناوریهاییمیتونیمچطوریمیشن؛تقسیم
فناوریهایچطورکنیم؛ITصنعتواردرودارهوجود
امنیتچطوریکنیم؛یکپارچههمباروموجود
دروکنیمتأمینروهستیماوندرکهمحیطی
اونبرایبتونیموباشیمداشتهتیمچطورنهایت
.مکنیمدیریترواونوکنیمتصمیمگیریتیم
ماشایراندانشگاههایبقیهمثلیزددانشگاهدر
درسیواحد۱۴۰ودانشگاهبیاینسال۴حداقلباید
دوستکهندارهفرقیاولسالدودر.کنینپاس
السدواصلدر.باشینداشتهگرایشیچهدارین
اصال وکامپیوترهرشتهباشماآشناییسالهایاول

آخرتاگرایشتادوهردرسایوندارینگرایشبندی
.مشترکهدومسال

معرفی گرایش ها
معصومهشیخزاده

۲۰



دورهدرسایتمامکهنمودارهیهکارشناسی،درسیچارت
توکهچارتیاولین.آوردهداخلشترتیببهروکارشناسی
.دادهپوششرودومسالپایانتامیکنین،دریافتدانشگاه

ارتچکرد،خواهیدانتخابکهگرایشیبهتوجهبااون،ازبعد
.میکنیندریافتروکاملدرسی

ازهمنییاپیشنیازدرسیچهکهمیشینمتوجهچارت،در
ازگذروند؛بایدروعمومیدرسهایچههست؛دیگهدرس
ادتعدچهباشید؛داشتهرودرسفالنمیتونیدزمانیچه

چندخاصدرسیکومیشهپیشنهادترمهربرایواحد
.دارهواحد

چـــارت درســی
معصومهشیخزاده

۲۱



متقسیزیردستههایبهکامپیوترمهندسیرشتهدرسهای
:میشوند

:عمومیدروس.۱
-فرهنگیاطالعاتتکمیلوزندگیمهارتهاییادگیریبرایدروساین

.گذراندراآنهاازواحد۲۲حتمابایدکههستند...وعقیدتی

:پایهدروس.۲
اخذاصلیدروسازقبلوکارشناسیاولترمهایدرمعموالدروساین

.هستندواحد۲۰کهمیشوند

:اصلیدروس.۳
ازهتآنهاگذراندنازبعد.شونداخذتخصصیدروسازقبلبایددروساین

مهمدروسواقعدر.میشودمشخصاختیاریوتخصصیدروسمفهوم
.هستندگرایشهربرای

:تخصصیدروس.۴
هربرایکهاسترشتهبهمربوطتخصصیاطالعاتدربارهدروساین

.هستندمتفاوتگرایش

:اختیاریدروس.۵
کهشوداخذوانتخاباختیاریدروسعنوانبهبایدواحد۸آخرترمهایدر

۲ومیشودانتخابدیگرگرایشهایدرسهایبینازآنواحد۶معموال
متلبنویسیبرنامهکارگاهو(عملیواحد۱)دادهپایگاهآزمایشگاهآنواحد

برای.میشونداخذاجباری-اختیاریصورتبهکهاست(عملیواحد۱)
باطارتآنباآیندهدرکهکنیدانتخابرادروسیاستبهترواحد۶آنانتخاب
.هستیدعالقهمندآنبهیاداشتخواهیدبیشتری

:پروژه.۶
.گردداخذبایدپروژهدرسعملیواحد۳آخرترمهایدر

:کارآموزی.۷
۱،(باشیدگذراندهدرسواحد۸۰کهزمانی)چهارمیاسومسالتابستاندر

.شوداخذبایدکارآموزیعملیواحد

سلیمهبهدادفر

دروسانواع 

۲۲



برایکارآموزیچراییواهدافدربارهحاضرمتن
مروریابتدا.استشدهنوشتهکامپیوتردانشجوهای

زاپسوداشتهکارآموزیدورهیکگذراندنعللبر
داشتنبراینکاتیبهآن،دربارهنکتهچندبرشمردن

.شدخواهداشارهخوبکارآموزییک
چه؟یعنیکارآموزی

یکدر(ماه۳مثال )مشخصمدتیکبراییعنی
یادازایدروشدهکاربهمشغولواقعیشرکت
ارکتمشمحصولتولیددرجدید،تواناییهایگرفتن
شماکاریرزومهازبخشیتجربهاین.باشیمداشته

اهدانشگمطالبتبییندرنیزومیشودمحسوب
هیجانانگیزاینهاهمههرچندالبته.استمفید

درکهچیزیضروریترینومهمترینهستند،
کاریچالشهایباشدنروبرومیآموزید،کارآموزی

اخالقوسلیقهباهمکارانیباارتباطمثلاجتماعیو
.استوظیفهانجامبهتعهدومتفاوت

کنم؟کارآموزیبایدمنچرا
راهمداوم،تمرینوآموزشیویدیوهایکردندنبال

مسئلهحلدرشدنورزیدهبرایمفیدیحلهای
واقعیمحصولیکساختدرمشارکتاماهستند،
بهارفرداجتماعیوعلمیتواناییهایتمامکهاست
چهآنمیشویممتوجهکهاینجاست.میکشدچالش

بهاگرونیستکافیمیدانستیمدانشگاهازکه
اهیمنخوجالبیشغلیآیندهنباشیم،حلراهدنبال
.داشت

دارد؟کارآموزیبرایبرنامه ایدانشگاهآیا
ایبر«کارآموزی»عنوانبادرسیتحصیلیچارتدر

آنگواهیونمرهکهشدهبرنامهریزیباالترترمهای
آندر.میشودصادرخدمتتانمحلشرکتتوسط
نیدکآمادهنیزشفاهیوکتبیگزارشهایبایددرس

روش»درسدرکهصحیح،نگارشیقواعدازو
ناییآشبرای.کنیدپیرویآموختید،«ارائهوپژوهش
.یدکنمراجعهسامیادبهکارآموزیدرسبابیشتر

۲۳

کارآموزی
مسیری برای  ورود به دنیای کار

علیرضاخورشیدی



بگذرانم؟کجاراکارآموزیدوره
ورزومهاهداف،دربارهموجودانتخابهایبیناز

شماهدفوعالقهبهکهآنهاییکاری اخالق
وناستاداازمیتوانید.کنیدتحقیقنزدیکترند

همداشتهاندهمکاریتیمهاآنباقبالکهافرادی
چههکباشیدداشتهتوجههماینبه.بگیریدکمک

همهنیستنیازیشده؛خواستهشماازکاری
ودتانخکاربایدفقطشما!باشیدبلدراچیز
شاید.دهیدانجامموقعبهودرسترا

اشمهموشرکتهمتابنویسیدقراردادی
مثلیدباشداشتهتعهداتییکدیگربهنسبت
تشرکآناسمبهاینکهرازداری؛ومالیمسائل
درکارآموزیدورهپایانتاونکنیدقبولراپروژهای
.نشویدمشغولکاربهدیگریمحل
می شود؟محسوبمنرزومهازبخشیآیا
ماشبهدورهپایانگواهیمعموالکارآموزی،پایاندر

ردومدتچهشمامیدهدنشاناین.میگیردتعلق
یبخشوداشتیدهمکاریافرادیچهبازمینهایچه
ناولیشاید.میشودمحسوبشماکاریسابقهاز

شند،نباممکنتجربهبهترینشماکاریتجربههای
بهاگر.گرفتهایدیادآنازچیزهاییحالهربهاما

کاریهسابقکنید،ارسالاستخدامدرخواستشرکتی
هماگر.بودخواهدرقبابرابردرقوتینقطهشما

یتمدیردرشماتجربهکنید،شروعراکاریخودتان
دیدنوگرفتنایدهبرای.آمدخواهدکمکتانبه

راجعهملینکدینپلتفرمبهمیتوانیددیگرانرزومه
استارکحرفایاجتماعیشبکهیکلینکدین.کنید
دنبالباتاشویدعضوآندرحتمامیشودتوصیهکه

دوستانتان،وحرفهایهاکردن

.بگیریدایدهپیشرفتشانوتجربهاز
ند؟می کدلنشینتجربه ایراکارآموزییکچیزیچه
هرازباشد،رشدکارآموزیازاصلیانگیزهاگر

کمککهمیآموزیددرسیآنتلخیوشیرینی
یدلخوریهاکنید،زندگیبهتردیگرانبامیکند
همکناردربهترآیندهایبرایوبریزیددورراکوچک
ودخوبرایکهاستممکنوقتیاین.کنیدتالش

راماحتباوباشیدقائلارزشهمکارانتانودوستان
لیمشکباوقتیکنیدسعی.کنیدبرخوردآنهابا

بهکردنفکروجستوجوازبعدشدیدمواجه
کهیکسیعنیکنیدمشورتدرستفرد بامسئله،
یانمدراوبارامسئله.کنیداعتماداوبهمیتوانید
یدرستبهراشمامیتواندکهمیدانیدوبگذارید

.کندراهنمایی
...باالخره

نتقادامسئلهیباشدنروبروبرایفرصتیکارآموزی
تردکنوشته«نیستکاملهیچکس»کتاب.است

ریحتشراانتقادمسئلهخوبیبهوایزینگرهندری
داختهپرکارمحیطدرانتقادبهمجزافصلیدروکرده
.است

وزمانوذهنمدیریتچالشیککارآموزی
زاآدمیچهکهمیکندتعیینواستخودشناسی

میروددرکورهوکاراززودکهکسیمیسازید؛خود
همکارانشودوستانخود،بهحواسشکهکسییا

.هست
جاوهستیدراهابتدایدرهنوزکهباشیدمراقب
اناطرافیانتوخودبهلطفاپس.هستجبرانبرای

رایبلذتباوبیابیدراخودمسیرنگیرید؛سخت
مسئلههر.کنیدتالشآوریدبدستبایدآنچه

آنچهبهپسندارد،راشماانرژیارزشکوچکی
۲۴.دهیدبالوپراستمهمتر



کارورزی
سلیمهبهدادفر



کسبهدفبااختیاریواحدبدوندرسیککارورزی
ونداردهمنمرهونداردوجوددرسیبرنامهدر.استکاریتجربهی

بایدراساعت۳۰۰ومیشودلحاظکارنامهدرردیاقبولیصورتبه
.بگذرانید
چه؟یعنیکارورزی
معموال)شرکتیکدرشماکهاستصورتاینبهکارورزی

ورتصاینبهمیکنیدمفاهیمیادگیریبهشروع(شتابدهندهها
روشباربیشتومیکندراهنماییراشماتیمسرپرستیااستادکه

.عملیاتاستتئوریبیشترواقعدرپس.میشویدآشناکارانجام
دارد؟فایده ایچهکارورزی
یادگیریبهعالقهکهمهارتهاییازسرییهکسببرایمعموال
داشتهاونبهنسبتدیدیهمیشهباعث.خوبهداریناونها
اطنقیاونهیابدینادامهروکاراونداریندوستآیاکهباشین
.بشناسینروخودتونضعفوقوت
م؟بشاستخدامشرکتاوندرمی تونمکارورزیدرشرکتباآیا

کننمیسعیشرکتهاکهمهارتهیهیادگیریبرایکارورزیمعموال
ردهککسبخوبیمهارتاگرولیبدنیادکارآموزبهرودانشیتا

تونمعرفیاستارتاپیشرکتهایبهباشینعالقهمندوباشین
.میکنن

برم؟کارورزیمی تونمکجا
هکهستنزیادیشرکتهایکامپیوتر،دانشجوهایبرایمعموال

همشرکتهاازخیلی.بگذرونیناونجادررودورهاینمیتونین
هدوریهبایدابتداکهمیدننیروجذببرایاطالعیهکههستن
یزد،گاهدانشدر.کنناستخدامتونممکنهبعداوبگذرونینیادگیری

ارکپوپیشگامانوسندبادشتابدهندههایفناوری،ساختمانهای
وارنددفعالیت...وکامپیوترومدیریترشتههایدرفناوریوعلم

زمانهایودورههاازاطالعبرای.هستنکارورزیبرایخوبیمحیط
.کنیندنبالرواجتماعیشونشبکههایمیتونینثبتنام

...آخردرو
ارتیمهتاکنینتالشبایدخودتون

وتیممسئولبگیرین،یادرا
بهتونحدودیتااوناعضای
خودتوننهایتدرمیدنآموزش
تونپیگیریوتالشباکههستید

یادرومهارتاونمیتونین
.بگیرین

وقتمعموالکارورزیدورههای
حضورساعاتمجموعچون)گیرن
(برسهساعت۳۰۰بهبایدحتما
دتمدربتونیناگهنتیجهدرپس
رومهارتییهخودتوندلخواهزمان
.ترهصرفهبهکنیدکسب

وجودهمزیادیآنالینآموزشهای
هممشکلیاگهاونطیدرکهداره

ایواساتیدازمیتونینداشتید
درکههمکالسیهاتونودوستان

وبپرسیندارنمهارتزمینهاون
.کنینحلش

۲۶



یکارشناسدورهدربایستیکهدرسهاییازیکی
هبکارشناسیپروژهسهواحدیدرسبشه،گذرونده
.هستعملیصورت
هستطرحیانجامیاپیادهسازیپروژه،درسهدف
.کردینپیدارودانششسالچهاراینتوشماکه

ومباحثبهپروژهدادنانجامطولدرکهالبته
یشافزابهنهایتدرکهکردخواهیدبرخوردمسائلی
مربوطحوزهاونتویخودتوناطالعاتودانش
.میشه
رداستادیراهنماییوکمکبهنیازپروژههربرای
هردراستادهرظرفیتچونودارینخودتونکنار
رسداینمیخواهندکهنفراتیتعدادبهبستهترم
تادیاسباقبلازکهبهترهمیکنه،تغییربردارن،رو
.باشیدکردهصحبتمیخواهیدکه

پــــــــــروژه ی
کارشنـاسی

ساراعباسی

۲۷



۲۸

قبلاخذپروژه

برایگروهیانجام
دادنپروژهبایدبا

استادخودتونصحبت
الکنیدولیپروژهمعمو
فردیانجاممیشه

انتخاباستادراهنما

انتخابموضوعکه
میتونهپیشنهاد
ماخودتونیااستادراهن

باشه

آپلودیکچکیدهاز
پروژهکهقصدانجام
اونرودارینداخل

سامیاد

شروعپروژه

۲هرپروژهمیتونهتا
ترمزمانببرهامابرای
ادامهدادنترمدوم
اونبایدهمبه

دانشکدهاطالعبدین
همترمبعددوبارهاون
درسروداخلثبتنام

اصلیبردارین

اتمامپروژه

فایلتوضیحکامل
پروژهروداخلسامیاد

آپلودمیکنید

وزبرایارائهنهایییکر
رودانشگاهمشخص
میکنهوهمهبچهها
درهمونروزازپروژه
شوندفاعمیکنن



بقـا در دانشگـاه
...شگردهایتبدیلشدنبهیکدانشجویفعال

۳۰................................ چگونهفعالباشیم؟

۳۱...................... ازقبولیتودانشگاهناراحتی؟

۳۳...................................... دستیارتدریس

۳۴........................................ انجمنعلمی

۳۵............................................ مسابقات

۳۸....................................... درسبخوانیم

۴۰....................................... استادشاگردی

۴۱............................... دورههایمهارتورزی

۴۲....................................... کاردانشجویی



؟باشیمفعالیچگونه دانشجوی 

کهچیزیاونباخیلیدانشجویهبرایبودنفعال
«کالسیفعالیت»عنوانبهدبیرستانتوی

یهویژگیجورایییه.دارهفرقمیشناختیم
.دانشجوئه

نیستاینصرفاباشیم،فعالیدانشجویبخوایماگه
پاسهمسرپشتروواحدهاوبخونیمدرسکه

.نه!کنیم
ممداوریسک پذیرهکهکسیهفعالدانشجوییه

اصالشایدچطور؟امامی کشه؛چالشبهخودشو
ونممی تچطورندارمشخصیتیهمچینکهمنبگید

باشم؟فعالیدانشجوی
یدافتاددانشگاهبهورودتوناولروزاییادهمشاید
ختنمیشناهیچکسوهیچکسهفتهها،تاحتیکه
رشتهایهاتونوهماگهشرایطاونتوخبو

خیلیهدیگاینابابا:میگفتیدخودتونبهمیدیدید،
!بینشون؟باشمکیمن!خفنن
ینهمورودیهاتونهمهمهتقریباکهبدونیدبهتره
ذرهبگکهمدتیهبعد.نمیکننروفقط!دارنفکرو

کهمیبینیدبشید؛رد(:خماریفضایاینازو
نایتوجانبی؛فعالیتهایازشدهپربرتونودور

یکلمیشید؛آشناانجمنبچههایباکمکممدت،

همورشتهایهاهمازآشناودوست
یدمیفهمخالصهومیکنید؛پیدادانشگاهیهاتون

هکهستبرتونودورجانبیفعالیتهایکلیکه
اماد؛باشینکردههمفکربهشاصالبهحالتاشاید
ننشدتوکشفاستعدادهایمیشیدواردشوقتی
مرحلهاینبهکهاینالزمهاما.میشهروکمکم
وخودکشیدنچالشبهچیزه،یهفقطبرسیم،
.همین!ماجرادلتورفتن
خوبخیلیروکاراونشماکهنیسمهمهماصال
کههمینبگیرید؛ازشعالینتیجهوببریدپیش
نهتجربهایوکشیدیدچالشبهخودتونوشما

یهبرایتوصیفمهمترینکردیدکسبچندان
...ماجرادلتوبروونترسپس.دانشجوئه

زهراصباغچی



نایبهفقطوباشیاوکیموارداینهمهبااصالیا
جوریچهبگیرمقرارجمعتویاگهکهکنیفکر

میتونم؟اصالبدم؟ایدهجوریچهکنم؟صحبت
چی؟بگمبداگهاصن!امخجالتیخیلیمنبابانه
هکنمیزنمحرف!ولشاصالچی؟بشمضایعاگه

.بهترهاینجوریآره!نشمضایع
...مشکالتازبگذریمدیگه؛مشکلجورهزاریا

همهتقریبااینکه،اولبگم؛بهتاینومیخوام
ونبراشهمه.نیستیتکمورداینتویتوهمینن،

.اشنبنگراناصالپس.میادپیشمشکالتایناز

درقبولیآرزومونبزرگترینبودیم،بچهوقتیاز
آرزوتبهمیگمتبریکبهتخب.بودهدانشگاه
!!رسیدی

ااونقدراینکهداره؛وجودمشکلییهوسطایناما
قراردانشگاهتویچیهمهمیکردی،فکرکههم

بهرودوونامثبتلحظهازباشه؛بلبلوگلنیست
ودرسهاکردنپاستاگرفتهدانشگاهوخوابگاه
خودشبرایکدومهر!استادهاازگرفتننمره

یآرزودورانایناینکهازبگذریم.دارهجداپروسهای
هزاربراتممکنهمرحلههرتوراستشبوده؛بچگیت

هباومدنازکنیشکاصال کهبیوفتهاتفاقجور
ینهمممکنهاصال!نهیاباشیخوشحالدانشگاه،

قبولتاپیدانشگاه فالنچراکهاینازهماالن
بیاددتبیزددانشگاهازوباشیعصبانیکلّینشدی

اونازهمشاید!بدیادامهدیگهنخوایحتیو
یزدهدانشگاجوومحیطوقتیکهباشیافراددسته

دانشگاهاین:بگنوبخورندجامیبینندرو
!؟اینهمیگفتنکهدانشگاهی

۳۱

از قبولی تو دانشگاه ناراحتی؟
زهراصباغچی



بکسمهارتکلیدانشگاه،تویکهاینهمهمهم،بعد
وکنی؛رموثرتوبیشترافرادباروروابطتبتونیوکنی
لیخیدرصدشایدودارهبستگیخودتبهکامالاین
مثلدرست.باشهداشتهتاثیراونجوودانشگاهکمی

اشونحرفپااگهکهیزددانشگاهکامپیوتردانشجوهای
گاهدانشخودخشکمحیطخالفبرمیبینیبشینی،

گاهنتوشایدکهاند،صمیمیوگرمهمباانقدریزد،
مهباسالسهدوفقطواقعااینا»:کهکنیشکاول

:مهمترهمهازالبتهو«!بودن؟
برقمثلهمدانشجوییدوران!روزهدودنیاآقا،

یدانشگاههرتو!نگیرسختخودتبهانقد.میگذره
،بشیاتفاقاسرییهدرگیربخوایاگهباشی،که

دورانبهترینازکهمیبینیسالچهاربعداونوقت
یادتچیزیخاطره،محدودتعدادیهازغیرزندگیت،
تدس.ببرلذتدوراناینازوباشخوشپس!نیست

توتوخودکن،شرکتمسابقاتتوبزن،جدیدکارایبه
!حالجیمردهچندببینوبزنمحکفعالیتیهر
باالییهاسالحتیوهمورودیهاتبادوستات،با

ادیازشونجدیدچیزایکلیکن؛معاشرتوبزنحرف
باحالخاطرههایکلیحتیوتجربهکلیمیگیری،
bitalkبرنامههایتومیتونیاصالمیشنویازشون
راجبشانجمنبچههایازمیتونی)!کنیشرکت
(بپرسی
بتثبرایموقعیتیزددانشگاهتویانقدرکهخالصه

قطفبرات؛نگمکهمیادپیشخوبتجربهوخاطرهیه
ونگیریسختبندازی،نگاهیهروبرتودورکافیه
!خوشمزگیهمینبهراحتی،همینبهباشی؛خوش

۳۲



ازیبعضبرایهفتگیبرنامهکالسهایبرعالوه
آندرکهداریمنیزراتمرینحلکالسهایدرسها

آموزشوپروژهدرس،بهمربوطتمرینهای
.میگیردانجامغیرهومرتبطنرمافزارهای

چیست؟شدنتدریسدستیارازهدف
طتسلویادگیریرزومه،کردنقویتجربه،کسب
....ودانشجوبااستادارتباطتقویتبیشتر،

شوند؟تدریسدستیارمی توانندکسانیچه
رهنمباگذشتهترمهایدررادرساینکهکسانی
البمطبهنسبتخوبیتسلطوکردندپاسعالی
.دارند

شاخههایرویدکتراوارشدمقاطعدرکهکسانی
.دارندمطالعهدرساینبامرتبط
.دارنددرساینبامرتبطکاریحوزهکهکسانی
.هستندالمپیادیدرسایندرکهکسانی
است؟مقدارچهدریافتیمبلغ
وجهتکارمعنویجنبهبهبیشتربایدموردایندر

پرداختدستمزدعنوانبههممبلغیاما!کنیم
.میشود

دستیار تدریس

داد؟انجامبایداقداماتیچه
ردفتبهمراجعهبامیتوانید:رسمیغیراقدام.۱

ارسالطریقازوحضوریغیرصورتبهیااستاد،
ارائهازپسوکنیدبرقرارارتباطدرساستادباایمیل
درومیگیرندتصمیمبارهایندراستادرزومه،
روعشراخودکارمیتوانیدشمااستاد،تاییدصورت
.کنید
شدنثبتبرایواقعدراقداماین:رسمیاقدام.۲

نایبهمیباشددستمزددریافتوشمادرخواست
تدرخواسگلستانسایتدربایدابتداکهصورت
دریدکنپروگرفتهدانشکدهازرافرمیسپسدهید
یسرئومربوطهاستادامضایبهبایدفرم،آنادامه،

هببایدرامربوطهفرمنهایتدرودرآیددانشکده
.دهیدتحویلدانشکدهآموزش
چیست؟استاددستیارینتایج

داشتنتدریستجربه•
دانشجویانبابهترارتباط•
استادبابهترارتباط•
جامعهدرفعالترحضورتجربه•

فرنازفرهند

۳۳



بچههایمدلکال !بودهپرشورهمیشهمادانشکدهیعلمیانجمن
فرقیخیلی.دارندتعاملخیلیهمباکهاینطوریهکامپیوترمهندسی
ورودیهایازهمیشهدوستاتبینباشی؛سالیچهورودینمیکنه
…میشهپیداهمدیگه

افرادکهمیمونهگردمیزیهمثلانجمنصمیمیتها،اینهمهیبا
یهیبرگزارمیتونهگردمیزاینحاال.میکنهآشناهمباروبیشتری
چیزهایخیلیوانجمنباهمکاریعمومی،جلسهباشه،همایش

.دیگه
هجلسازدارنیاجلسهمیرندارنیاببینی،موقعهرانجمنوبچههای

داد،رویوبرنامههمهاینپشت.نیستکهشوخی...بله!!برمیگردن
میشهجلساتاینخروجی.هستایدهپردازیومشورتوفکرکلی

zerobit،bitroad،bitalkداریداآلنکهکتابچهایهمین.غیرهو
کردنبرطرفهمهشونهدفکهدیگهبرنامهیکلیومیخونید
برایدانشجوذهنکردنآمادهودانشکدهودانشجومشکالت

هرهمانجمنمحتوایتولیدتیم.کامپیوترهدنیایواقعیتهای
!اجتماعیشبکههایتومیذارهجتمثلروباشهبرنامهای

خیلیتجربههایازوانجمنهباهمکاریبچهها،شیرینتجربههایاز
(:بپرسخودشوناز!نداری؟باور!انجمندرعضویتشیرینتر،

:بشیخبردارانجمنبرنامههایازمیتونیراههاایناز

انجمن علمی مهندسی کامپیوتر
معصومهشیخزاده
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مسابقـات
علی رشیدی



میتوانددیگرچیزهرازبهترچیزیچه
آزمونامتحان؟بزند؟محکرافردیکمهارتهای
اماهستنددرستحدیتامواردایناستخدامی؟

نامهبداردوجودهمبهتریگزینه.نیستندبهترین
رداست؛اختیاریمسابقاتدرشرکت.مسابقات
آن،ازمهمترومیشودبرگزارتخصصیزمینهای
.بگیردصورتتیمیصورتبهمیتواند
چیست؟مسابقاتموضوع

یبرنامهنویسمسابقاتمعموالکهمامسابقات
رقابتیمسابقاتزمینهدراکثراهستند،

((competitiveینادر.میشوندبرگزارالگوریتمییا
ندگانشرکتکنهستند،تیمیمعموالکهمسابقات

.ندکنحلراسوالتعدادیمعینیزمانمدتدرباید
و،دادهساختمانوالگوریتممباحثبامسائلاین
نایمعتبرترین.دارندسروکاراعدادنظریهبعضا

شناختهACM-ICPCنامباقبالکه)ICPCمسابقات
جهانیومنطقهایمرحلهدودرکهاست(میشد
قهمسابمعتبرترینراآنمیتوانومیشودبرگزار
.دانستکامپیوترمهندسیوعلومبامرتبط

یرااخ.نمیشوندختمدستهاینبهمامسابقاتاما
قاتمسابازکامپیوترمهندسیوعلومجامعهتوجه
ازجدیدیسبکهایبهداردالگوریتمیسنتی

اینبرگزاریازهدف.میشودمنعطفمسابقات
یفناورشرکتهایحمایتبامعموالکهمسابقات

درنشرکتکنندگامهارتسنجشمیشوند،برگزار
کارنیرویبهتربتوانندتااستمشخصیحوزههای
ازنمونههایی.کنندشناساییرامتخصص
شاملمسابقاتایندرارزیابیموردمهارتهای

وب،برنامهنویسیموبایل،برنامهنویسی
،(جاوامثال)خاصتکنولوژییازبانبهبرنامهنویسی

.هستند…وبازیسازیمصنوعی،هوش
کنیم؟شرکتمسابقاتدرچرا
دفههمیشهکنیم،نگاهمسابقاتتاریخچهبهاگر
وشرکتکنندگانسنجشمسابقات،برگزاریاز

تشرکمسابقاتدرمیتوانیدشما.بودهارزیابی
نیدبزمحکراخاصزمینهایدرخودتواناییتاکنید

تدسبهبرایدانشجویان،سایربارقابتضمنو
.کنیدتالشنیزمسابقهجایزهآوردن
مسابقاتهدفامروزهشد،گفتهکههمانطوراما

زایکیبهمسابقاتبرگزاری.استکردهتغییر
برایشرکتهاوسازمانهاتوجهموردفعالیتهای
تاسشدهتبدیلآنانجذبواستعدادهاشناسایی

تاکنیداستفادهفرصتاینازکهاستخوبو
شرکتهاایندراستخدامبرایراخودشانس
شدناستخدامبهمایلاگرحتی.کنیدامتحان
رخورداربکافیمهارتسطحازمیکنیدفکریانیستید
ککمشمابهمسابقاتایندرشرکتنیستید،
چالشبهمهارتهایادگیریبرایراخودتامیکند
رامیاستخدامصاحبهیکدرشرکتحتیوبکشید
توانیدمیمسابقاتایندراینکهضمن.کنیدتجربه

هسازیشبککنید،صحبتشرکتکنندگانسایربا
.بگیریدیادجدیدنکاتکلیوکنید



دارد؟هزینهمسابقاتدرشرکتآیا
کمیمواردوهستندرایگاناغلبمسابقات

دریافتهزینهثبتنام،برایکهدارندوجود
ضوریحصورتبهکهمسابقاتیالبته.میکنند
،بودنرایگانصورتدرحتیمیشوند،برگزار

وتغذیهآمد،ورفتمانندهزینههاییمستلزم
.هستنداسکان

ود؟می شمتقبلرامسابقاتهزینهدانشگاهآیا
هبرامعتبرمسابقاتهزینهمعموالدانشگاه
ههزیناین.میکندپرداختخودمنتخبتیمهای
،(هواپیمابلیطاستثنایبه)آمدورفتشامل
اببایدموضوعاینبرای.استاسکانوخوراک

وکنیدصحبتدانشکدهمسابقاتسرپرست
قاتمسابازحمایتشیوهنامهمیتوانیدهمچنین

.کنیدمطالعهرادرخشاناستعدادهای

سواالت متداول در خصوص مسابقات

ول
لا
سا
یم
ن

مسابقهبرنامهنویسیتلفن
همراهشریف

مسابقهجاواکاپ
مسابقهیبینالمللی
برنامهسازیدانشجویی
)ICPC)

مسابقهکدنویسیمبهم
شریف
)Sharif Spaghetti 
Contest)

وم
لد

سا
یم
ن

نبردهوشمصنوعی
شریف
)Sharif AI Challenge)

ان
ست
تاب

مسابقهچالشهایحوزه
فناوریاطالعات
)Sharif ICT 
Challenge)

۳۷

برنامه مسابقات درطول سال تحصیلی

.البتهزمانبرگزاریاینمسابقاتممکنههرسالتغییراتیداشتهباشه* 



بیشتردرودارندخوبیانگیزهبچههاترماول
ترمرآختااگراماعالیه،این.میکنندشرکتکالسها

نمرهبرایراهبهترین!میشودمعرکهبماندهمینطور
هستترمطولدریادگیریگرفتنخوب
:بهتریادگیریبرایپیشنهادچند

م،الگوریتماننددرسهابعضیبرای:پیش خوانی
ازقبلتمرینومطالعهبرایگذاشتنوقتاندکی
لوجبرابرچندراشمامبحث،آنبهکالسرسیدن
قبلکلیمطالعهیکدرسهابیشتربرایومیاندازد

.ندمیککمکشمابهیادگیریدرحسابیکالس،از
ازنبرگشتازبعدزمانیدادناختصاص:کردنمرور

شدهدادهروزآندرکهدروسیمروربرایدانشگاه
اوقاتگاهیکهتکالیفیانجامهمچنینواست
ظرنبهمیدهندتمرینعنوانبهکالسآخراساتید

ورممیانتامتحاناتبرایسرمایهگذاریبهترینمن
.استعمیقتریادگیریوپایانترم

رشته،ایندرمعموال:تمرین هاوپروژه هاانجام
انخودتراآنهاحتمادارند؛پروژههاییدرسهابیشتر
تدریسدستیارانازنیازصورتدرودهیدانجام
جاایبرابزاربهترینتمرینها،انجام.بگیریدکمک
.هستندمطالبافتادن
ارمنابعیترماولاستادانمعموال :منابعخواندن
همطالعدرمنابعآنکردناضافه.میکنندمعرفی

حوزهباکهدرسهاییبرایمخصوصا هفتگیتان
.استمفیدبسیارهستندارتباطدرکاریتان

ککمیادگیریبهحسابینظرمبهکهدیگریچیز
هکاستاینظهر،کالسهایبرایمخصوصا میکند

تادقیقهایچندوکنیدپیداراجاییمیتوانیداگر
داشتهکوتاهخوابیآندرکالسشروعازقبل

.باشید
وتستیصورتبهامتحاناتمعموال :عمومیدروس

زمانغالباوهستندتشریحیسوالچندبا

روش بهتر درس خواندن
فرنازفرهند
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کافیهاآنمطالعهبرایامتحاناتازقبلپیشبینیشده
مرهندروس،ایناستاداناگرمیشودپیشنهادواست
آنازحتما گرفتندنظردر«کنفرانس»برایاضافی
.کنیداستفاده
تریاصلیهدفاگرکلیطوربه:اصلیهدفیتعیین

شپوشراجزئیاتاینتماممیتوانیدبرگزینید،را
الحدرکهشویدمتوجهگاهیحتیاینکهبدوندهید؛
دمیتوانکلیهدفاینمثال .هستیدکاراینانجام

واطالعاتافزایشیاعمیقوواقعییادگیری
جهانبهنوچیزیکردناضافهحتییاوتواناییها

وشدهخالقترشماحالت،ایندرمعموال .باشد
راعملیحلهایراهرو،پیشمشکالتبرایناخودآگاه
.داشتخواهید

یبیشتراضافیوقتکارشناسیدورهدرمننظراز
لذتزندگیازبپردازید؛خودعالیقبهپس.داریم
اریکزندگیبرایعلمیلحاظازراخودپایهیوببرید
تیدهسبقیهازبهترزمینهایدراگروکنیدقویآینده
.کنیدکمکدوستانتانبه

فعالیتادامهیدرانگلیسیزبانتقویتهمچنین
.استاهمیتحائزبسیارشماکاریوعلمی
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رفحبراتوندانشگاهتویکههستندافرادیاولیندانشگاهاستادان
خاطراتاز.میدنیاددرسبهتون.میگندانشگاهاز.میزنن

یاننمیزرقمبراتونروخوبنیمسالیه.میگنبراتوندانشجوییشون
مطلباینتو.میذارندلتونبهرودرسازخوبنمرهیهحسرتبعضا

!ببینیمهمباروشاگردی-استادسکهرویدومیخوام
کمدرحداقلدانشگاهاستادیه!تجربیاتهازدریاییدانشگاه،استاد

واردششماکهمقطعیاوندرسالدهحداقلواستدکترادانشگاهیش
.پرداختهتحصیلبهشدین
ولقبهوکردنکارعلمیزمینهدربیشتردانشگاهاستادانازبعضی

درسدرستازتجربهکلیوبودنرشتهشوندرسخونبچهخودمون
نآیندهتومسیردرستانتخابورفتنخارجودرستپژوهشوخوندن
.میدنبهتوندرستوی

دردنسرشواماخوندن؛درسکهدرستهکههستندهماستادانازبعضی
کاروکسبدنیایازکلیودارنشرکتوصنعت؛تویکاربرایمیکرده
ورفهحباکهمیدنارائهدانشگاهدررودرسیاساتیدایناصوال.میدونن

تویاشم.مرتبطهمیشه،استفادهشرکتشونتویکهتکنولوژیهایی
کاردنیایتوبعدهاکهمیکنینتجربهرومفاهیمیاستاداناینکالس
.میکنهکمکشمابهبسیار

رددانشجو،عنوانبهشما
درکهواحدی۱۴۰طول

رهبامی گذرونی،دانشگاه
کیازبیشتقریبااستاد
تویوبرمی داریدرسبار
ینسبطوربهترمچنداون

.می شناسیرواستادت
همروخودتاونبرعالوه
برومی شناسیکم کم
برایکهآینده ایاساس
بودخواهیمتصورخودت
کهاستادیبامی تونی
احساسبیشترباهاش
ربیشتمی کنینزدیکی
وکارآموزیوبگیریارتباط
ناوباروکارشناسیپروژه
ازکلیوبرداریاستاد

.یکناستفادهتجربیاتش

ردم،کمشاهده-نوشتهایننویسنده-منکههماستادانیدستهآخرین
کهناومدوبودهدانشجوهاشمابهکمکعشقشونکههستنداستادانی
ودانشگاهرأسهایعنوانبهشماکهاستادانی.کننآبادرودانشگاه
راحتییبرادانشگاهدررومراکزیاستاداناینبعضاومیبینیددانشکده

اندانشجویهموبشهکمکدانشگاهبههمکهمیکنندتاسیسشما
کاروبکسدنیایخشنرویشایداستاداناین.کننکسبتجربهبتونن

تویکامالدانشگاهبهعشقودانشجوبهعشقاماباشن؛ندیدهرو
بعدازروخوبیخیلیتجربیاتمیتونینشماومشخصهشرکتهاشون

کنیکسباوناشرکتهایتویفنی

شــاگردی-استـــــــاد 
محمدصادقعارف
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اونزاکامپیوترالخصوصعلیمهندسیرشتههای
اییمهارتهگرفتنیادکههستنرشتههاییدسته
سیبرنامهنویزبانهایمثلدانشگاهیدروسازغیر
.دارهزیادیاهمیتمختلففریمورکهایباکارو

باارککسیاگرکهباالستانقدرموضوعایناهمیت
هنتونکاربازارتوندارهامکانبگیرهیادرواونها
.کنهبازخودشبرایروجایی
امحیطهبهکههستنبازارنیازافرادیجورایییه

.بیانبرچالشهاپسازوباشنمسلط
بهای-کامپیوترمهندسیدانشکدهدلیلهمینبه

رایبرومهارتآموزیبستراین-انجمنجزئیتر،طور
اینتوکهکساییازومیکنهفراهمدانشجوها

تنهسمسلطتدریسبهودارنکافیمهارتزمینه
.میکنههمکاریبهدعوت

هممخیلیدانشجوبرایهزینهبحثکهاونجاییاز
اربرگزممکنهزینهکمترینبادورههااینهست،
.میشن

هزینهصرفبامی توننباورنکردنیطوربهدانشجوها
برگزاردانشگاهخارجکهکالس هاییازدورهیک

کسبوشرکتمختلفدورهچندیندرمی شه
.کننمهارت

اینریبرگزابسترانجمندانشگاه،تعطیلیطولدر
.کردهفراهمرومجازیصورتبهدوره ها

این؟ازبهترچی

دوره هـــــــــــــــــای 
مهــــــــــارت ورزی

زهراداوری



ورودیبچههایمخصوصاودانشجوهاکال
سرییککار،بازاربارابطهدرجدیدتر
:قبیلازدارندذهنشونتویسواالتی
ارکبازاربهماورودتوینقشیچهدانشگاه
همزمانرودانشگاهوکارمیشهچطورداره؟

بهورودبرایالزمدانشآیاکرد؟مدیریت
حوزهایچهتونمیدونمدارم؟روکاربازار

(!!ندارمراهنقشهی)کنمکارمیخوام
مشکلباجوابشونکردنپیدابرایکه

فقطهماینترنتتویسرچ.مواجهاند
.میکنهسردرگمترشون

وصنعتجواینکهاولدلیل؛دوبهچرا؟
حبتصباحتیوکردتجربهبایدروکاربازار
دوم.دادتوضیحشکاملنمیشههمکردن

مشخصوثابتراست،سرجوابشون
.دارهطرفخودبهبستگیکامال.نیست
مشخصکهبگمبایدبگم،رکبخواماگه
دوستوداریدقرارنقطهایچهدرکنید
لیخیدیدیهاز.برسیدنقطهایچهبهدارید
اگهبگم،بخوامجامعولیناکاملوساده

میبینیدآکادمیککارتویروآیندهتون
.دانشگاهبهبچسبید

کـار دانشجویی
نویدشریعتی
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.کنیدحلوطراحی
رومیدیدانجامکهکاریاینکهآخرحرف
.باشیدداشتهدوستعمیقا
roadخودتونبرای map(راهنقشهی)

وداریدضعفکجاکنیدمشخصوبچینید
تهداشقویایشبکهسازی.کنیدبرطرفش
هدیگسالدهشماداراییمهمترین.باشید
یدهستارتباطدرباهاشونکههستنافرادی

.…وبانکیحسابنه
مهروتخصصیهر.بزرگهشدتبهمارشته
بهکنهادعانمیتونهکسیبگیریمنظردر

رییادگیبرایچیزیدیگهکهرسیدهدرجهای
دیاوبدیدرشدروخودتوندائماپس.نداره

.بگیرید
بهیبزرگبسیارکمکشماتجربه.بدیدیاد

تمدیهشماکههستندراهیاولکهافرادیه
ازشونرودانشوتجربهاین.بودیدپیش
(راهنمایی)hintیهحداقلونکنیددریغ

.بدیدبهشون

دانشگاهازبازشدیدهمکاربازاروارداگه
کاریهایزمینهمارشتهتوی.نشیدغافل

همیکنسعیدانشگاهودارهوجودمختلفی
ازدیداین.بدهشمابهرواونهاازکلیایدید

ازوبگیریدیادکهدارهروارزششطرفی
اهاشببتونیدکهنیستعمیقاونقدرطرفی
کرفبهاگهپس.بشیدحرفهایکاربازاروارد
هبوبزرگبسیارکههستیدصنعتدرکار
خصصمتکارنیرویتشنهاساتیدازیکیقول

یادهممهارتتحصیل،حیندربایدهست،
.بگیرید
ومیشهمطرحاینجادردانشجوییکاربحث

اینمیتونید.خودتونهباکامالتصمیم
مختلفچالشهایباوکاربازارازرومهارت

تهداشهمدرآمدکسبطرفیازوبگیریدیاد
وکنیدقویروخودتونمیتونید.باشید
دیاکهمهارتهایییادانشگاهرویبیشتر

نچالشهاتو.کنیدسرمایهگذاریمیگیرید
هترتجرببادانشجوهاییااساتیدکمکباهم
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فرایند ها و ابزار ها
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سامانه

جامعسیستم»راخودگلستان،سامانه
تتحنرمافزاریک.میکندمعرفی«دانشگاهی

گزارشهایوفرایندهاازبسیاریکهاستوب
بهنیازتااستانجامقابلآندردانشگاه
لهجماز.کندکمرادانشگاهبهحضوریمراجعه

انجامسامانهایندرمیتوانکهفعالیتهایی
مشاهدهدرسی،برنامهمشاهدهمیتوانداد

ولطدر.بردنامرا…وثبتناماعتراض،نمرات،
هساماناینبهفرآیندهاازبسیاریفصلاین

.میشونددادهارجاع
اهدانشگدرثبتنامبدودردانشجویانتمامی
راینبناب.میشوندثبتنامسامانهایندریزد،
.تنیسشماسمتازخاصیاقدامانجامبهنیاز
هشمار)کاربرینامیکباسامانهاینبهورود

ایدبکهمیگیردصورتعبوررمزو(دانشجویی
.دکنیتعویضراآنمشخصیزمانیدورههایدر

دارهاکارشناسبهبایدرمز،فراموشیصورتدر
.کنیدمراجعهدانشکدهآموزش

و«گزارش»نامبهموجودیت هاییباگلستاندر
ینابهدسترسیبرای.داریدسروکار«پردازش»

کردنپیدااولراه.داردوجوداصلیراهدوموارد
دانستنبادومراهوراست،سمتمنویازآن ها

کوچککادردرآنکردنواردوآن هاشماره ی
ردشدهسعیمتنایندر.استصفحهپایین

میشوید،دادهارجاعگلستانبهکهمواردی
ودشذکرنیزنظرموردپردازشیاگزارششماره

.باشیدداشتهدسترسیآنبهسریعترتا
ایدبگلستانباکاربرایکهکنیددقتآخر،در

خودوکنیدفعالراانگلیسیکلیدصفحه
ترهایکاراکبهراانگلیسیکاراکترهایگلستان
.میکندنگاشتفارسی

معرفی ابزارها

علیرشیدی
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مدیریتسامانه»عبارتسرآیندسامیاد
شدهترجمهنسخهواقعدرواست«یادگیری
Moodleنامبهیادگیریایمدیریتسامانه
درسهاییمیتواندمدیرسامانه،ایندر.است

و(وترکامپیمبانیدرسمثال،برای)کندایجادرا
درسها،ایندرمیتوانددرساستاد

کهتمرینهاییمثال)کندایجادرافعالیتهایی
.(یددهتحویلکامپیوترمبانیدرسبرایباید
استممکندانشگاه،برگزاریشرایطبهبسته
نیازیاباشیدشدهثبت نامسامیاددرقبلازشما
خصوصایندر.کنیدثبت نامخودتانباشد
.اییدنمتوجهدانشگاهاطالعیههایبهاستبهتر
نیدکثبتنامخودتانباشدنیازکهصورتیدر
بههکداریددانشجوییایمیلازاستفادهبهنیاز

.پرداختخواهیمآنبهزودی

درلزوماکردهایداخذکهدرسهاییکنیددقت
استممکنکهچرانشدهاند؛ایجادسامیاد
برایسامیادازاستفادهبهعالقهاستادی
هکصورتیدراما.باشدنداشتهدرسمدیریت
فعالیتهایانجامبرایوکردهایداخذرادرسی

درسآندربایدمیشود،استفادهسامیادازآن
دورسدیکدرثبتنام.کنیدثبتنامسامیاددر

راشمادرس،استاداولحالتدردارد؛حالت
اقدامنیستنیازصورتایندرکهکرده؛ثبتنام
سامیاد،بهمراجعهباودهیدانجامخاصی
درسبهمیتوانید«مندرسهای»قسمت

بابایددوم،حالتدر.باشیدداشتهدسترسی
رانظرمورددرسدرسها،مروریاوجستجو

تاسممکن.کنیدثبتنامآندروکنیدپیدا
کهباشد(رمز)کلیدیکبهنیازثبتنامبرای

.میگیردقرارشمااختیاردراستادتوسط

معرفی ابزارها
سامیاد

علیرشیدی
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املشمیتوانندشوندایجاددرسیکدرمیتوانندکهفعالیتهایی
:باشندزیرموارد

بایداشمودهدقرارسامیاددرراتکالیفمیتوانداستاد:تکلیف•
.کنیداقدامآنتحویلبهنسبتمشخصشدهمدتدر

چندامااست،تکلیفیکبهشبیهزیادیحدتاامتحان:امتحان•
نممک.دهیدپاسخآنبهمشخصیمدتدربایدواستسوالی
رایب)باشدشدهمحدودنیزامتحاندرشرکتدفعاتتعداداست
امتحانسواالت.(کنیدشرکتامتحاندربتوانیدباردوفقطمثال

ازدیمواروفایلیاعکسآپلودتشریحی،چندگزینهای،میتواند
.باشددستاین

السکیکتشکیلبهنسبتاستاداستممکن:مجازیکالس•
رددرسبهورودباصورت،ایندرکهکنداقدامسامیاددرمجازی
حالدرمجازیکالسهای.شویدکالسواردمیتوانیدسامیاد،
Adobeبستردوازیکیدرحاضر ConnectیاBig Blue Button
.میشوندبرگزار

باطمرتبفایلهایدرسیکدرمیتواننداستادانهمچنین:محتوا•
آنهابهکهدهندقراررالینکهایییاکنند؛آپلودنیزراآن

.درسارائههایومنابعمانندباشید؛داشتهدسترسی

تهداشتوجهنیزدرسیکدر«اعالناتتاالر»قسمتبههمچنین•
قسمتایندرمیتوانندتدریسدستیارانیااستاد.باشید

ایامتحاناتبرگزاریتاریخمثالدهند؛قراررادرساطالعیههای
.درسخصوصدرنکاتی
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صاصاختایمیلآدرسیککارمندواستاددانشجو،هربهدانشگاه
قالببهکارشناسیدانشجویانایمیلنشانی.میدهد

stunum@stu.yazd.ac.irکهاستstunumدانشجوییشماره
:کنیدادهاستفزیرمقاصدبرایمیتوانیدایمیلایناز.میباشدفرد

دودمحبعضاسرویسهااین:دانشگاهسرویسهایدرثبتنام•
کانامدانشگاهازخارجافرادچون.شدهانددانشجوییایمیلبه

نندماسرویسهاییندارند،رادانشگاهدامنهرویایمیلساخت
زمملراشماثبتنامهنگامدرسامیاد،یادانشکدهگیتلب
شوندنمطمئتاکنیداستفادهدانشجوییایمیلازکهمیکنند

.هستیدیزددانشگاهدانشجوی

ووبسایتهابرخی:رایگانمقاالتومنابعبهدسترسی•
برایراخودمنابعبهدسترسیدیجیتال،کتابخانههای
بایددنبودانشجوتشخیصبرایکهکردهاندرایگاندانشجویان

.کنیداستفادهراخوددانشجوییایمیل

ارسالبرایکهاستخوب:دانشگاهیواداریمکاتبات•
یازنواستاداریاموریادانشگاهاموربهمربوطکهایمیلهایی

به،شودگرفتهنظردردانشجویکعنوانبهشماهویتاست
دانشجوییایمیلاز(Gmailآدرسمثال)شخصیایمیلجای
.کنیداستفادهخود

برررررررررایدسترسرررررررریبررررررررهصررررررررندوقایمیررررررررلخررررررررود،بررررررررهآدرس
https://stu.yazd.ac.irپیشفرررض،. مراجعررهکنیررد نررامکرراربری 

پررسازاولررین. شررمارهدانشررجویی،ورمررزعبررورهررمکرردملرریاسررت
ورود،ازشررماخواسررتهمیشررودتررامنطقررهزمررانیخررودرامشررخص

اکنررون. ورمررزخررودراتغییررردهیررد( تهرررانراانتخررابکنیررد)کنیررد
هارسررالمیتوانیرردایمیلهررایدریررافتیخررودراببینیرردویررانسرربتبرر

.ایمیلاقدامکنید

معرفــــی 
ابزارهــــــا

ایمیل دانشجویی
علیرشیدی
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Outlook)میشوداستفادهکهایمیلیمدیریتسامانه Web App)دارایوگسترده
ینضروریترامااستخارجمطلباینحوصلهازآنهاهمهبررسیکهاستزیادیامکانات
.میکنیمذکرادامهدررابدانیدبایدکهمواردی

مجازیفضایمقداریایمیل،حسابهر
بهقادردیگرشدن،پرصورتدرکهدارد

ایفضکردنچکبرای.نیستایمیلارسال
آیکونرویصفحهباالینوارازباقی مانده
خابانترا«گزینه ها»کنید،کلیکتنظیمات

موارد»بهراست،سمتمنویازوکنید
جاایناز.بروید«منحساب»سپسو«کلی

ردوببینیدرامصرفیفضایمی توانید
ایمیل هایمی شود،پرداردکهصورتی
.کنیدحذفرااضافی
هایانتبهحرفهایمکاتباتبرایاستخوب

یک.کنیداضافهنیزراخودامضایایمیلهر
وشماس متشما،نامازمتشکلامضا

هرهاینکبرای.میباشدشماارتباطیراههای
ایپتراخودامضایایمیلنوشتنهنگامبار

به«گزینهها»قسمتهمانازنکنید،
<-چیدمان<-الکترونیکیپست»قسمت
ایامضوبروید«الکترونیکیپستامضای
خودکارافزودنتیکاگر.کنیدواردراخود
رویلایمینگارشهنگامنگذاشتید،راامضا

را«امضادرج»وکنیدکلیک…دکمهی
.کنیدانتخاب
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افتادهجاFTPاسمبهکهیزددانشگاهفایلاشتراکسرویس
FileسرآینداصلدرFTP)است Transfer Protocolاست)

ارکنانکدانشجویان،نیازموردفایلهایدانشگاهکهاستفضایی
هداشتدسترسیآنهابهبتوانندتامیدهدقراررااستادانو

downloadیکفضا،اینواقعدر.کننددانلودراآنهاوباشند
centerمنابعاشتراکگذاریبهمانند)دالیلیبه.است

داخلیشبکهطریقازصرفاسامانهاینبهدسترسی(دانشگاهی
صلمتآنبهدانشگاهازخارجازنمیتوانواستممکندانشگاه

.شد
نرمافزارهایمعموالمیگیردقرارسامانهاینرویکهمحتوایی

التمقاکتابها،آموزشی،فیلمهایمختلف،رشتههاینیازمورد
ویرراآنهاتامیدهندارائهدانشگاهبهاستادانکههستند…و

FTPنشانیبهکافیستدسترسیبرای.دهدقرار
http://ftp.yazd.ac.irدماننمرورگرهابرخیاستممکن)بروید

IEاستزمالصورتایندرکهکنندپیدادسترسیآنبهنتوانند
.(کنیدمشخصآدرسدرراhttpپروتکلدستیصورتبه

مــعــرفــی ابــزارهــا
FTP

علیرشیدی
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VPNاینترنت و 

یمهندسدانشجویانخصوصاجدید،ورودیدانشجویاندغدغههایاساسیترینازیکی
دانشگاهردآیاکهداریدسواالتیاالنکهمطمئنم.استاینترنتبهاتصالبحثکامپیوتر،

اینترنتتسرعمیگیرد؟تعلقمنبهمصرفیترافیکچقدردارم؟اینترنتبهدسترسییزد
سواالتایناست؟امکانپذیراینترنتبهدسترسیخاصیمکانهایدرفقطآیااست؟چطور

.مکنیمعرفیرادانشگاهداخلیشبکهاولبگذاریدامامیدهیم؛پاسخبخشایندررا

علیرشیدی

۵۱



الاتصگفت،خواهیمادامهدرکهروشیبادانشگاه،
.میشودبرقراراینترنتبهشما
اکثردر.داردوجودراهدواینترنتبهاتصالبرای

قطریازاینترنتبهدسترسیدانشگاهمکانهای
VPNایجادنحوه)میگیردصورتVPN

connectionبعضیدرو(گفتخواهیمادامهدررا
واتصالنقطهروشبهخوابگاهمانندمحیطها

loginمزیت.میگیردصورتمرورگرطریقازکردن
موبایلبااتصالهنگامکهاستایندومروش

.کنیداستفادهفیلترشکنازمیتوانید
بایدمیگیرد،صورتVPNبااتصالکهمحلهاییدر

PPTPنوعازVPNاتصالیکخوددستگاهروی
نیازمشخصهچندبهPPTPاتصالیک.کنیدایجاد
:دارد

•:GatewayاتصالبرایآدرسیکVPNبایدکه
m1.yazd.ac.irباشد.

دانشجوییشماره:کاربرینام•
دکشما،اینترنتحسابپیشفرضرمز:رمز•

.استتغییرقابلرمزاین.استملی
(یسیمبیاکابلبا)دانشگاهشبکهبهاتصالازبعد
.کنیدفعالراVPNاتصالاستکافی
حالدر)میشوداستفادهدومروشکهمحلهاییدر

سیدسترنقطهیکبهاستکافی(خوابگاههاحاضر
یکوکنیدبازراخودمرورگرشوید؛متصلبیسیم

آدرسبهیاکنیدبازرادلخواهوبسایت
internet.yazd.ac.irبازفرمیک.کنیدمراجعه

اینترنتحسابمشخصاتکردنواردباومیشود
کدودانشجوییشمارهپیشفرض،طوربه)خود
.میشویدمتصلاینترنتبه(ملی

دانشگاهداخلیشبکه
استداخلیکامپیوتریشبکهیکداراییزددانشگاه

سرویسهایتمامیبهداخلیشبکهاینرویکه
وبسایتدانشجویی،ایمیل،FTPشامل)دانشگاه
.دداریدسترسی(…وگلستانسامیاد،دانشگاه،
شماکترافیدانشگاه،داخلیشبکهبهاتصالهنگام

تر،باالسرعتبرعالوهونمیشودخارجشبکهایناز
کاستهنیزشماماهانهحجمیترافیکسهمیهاز

(FTPمانند)سرویسهابرخیاینکهضمن.نمیشود
.ندهستدسترسقابلداخلیشبکهطریقازصرفا

دانشگاهداخلیشبکهبهاتصال
ودانشگاهمحیطشاملدانشگاه،سرتاسردر

داخلیشبکهبهاتصالبرایراههاییخوابگاهها،
دریدمیتوانشما.استشدهگرفتهنظردردانشگاه

دروکابلطریقازمحاسباتمرکزمانندمحیطهایی
بهاستنشدهگرفتهنظردرکابلکهمحیطهاسایر

.شویدوصلدانشگاهداخلیشبکهبهبیسیمصورت
تمامیبهدانشگاهداخلیشبکهبهاتصالبا

منا.داشتخواهیددسترسیدانشگاهسرویسهای
ساختمانیناممعموال(WiFi)بیسیمدسترسینقاط
یکالسوساختمانتقریبا.هستیدآندرکهاست
.باشدنداشتهدسترسیداخلیشبکهبهکهنیست

اینترنتبهدسترسی
ردمیتوانیمآیاکهاستاینشمااصلیسوالاما

.استبلهجوابشویم؟متصلاینترنتبهدانشگاه
نیزنتاینتربهشمااتصالبرایراهکارهاییدانشگاه،

خلیداشبکهبهاتصالازپس.استگرفتهنظردر
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حساببرعالوهنه؟شدندزیادحسابها
ودانشجوییایمیلسامیاد،گلستان،کاربر
تهنداشخبرآنهاازشایدکهحسابهاییبقیه

این.داریدهماینترنتحسابیکشماباشیم،
کهداردعبوررمزوکاربرینامیکحساب
وVPNطریقازچه)اینترنتبهاتصالهنگام
استفادهآنهااز(hotspottingطریقازچه

.میکنید
دانشجوییکبرایاینترنتحسابهر

مجازترافیکگیگابایت۴ماهانهکارشناسی،
طریقازکهدانشگاهکجایهرشماپس.دارد

شوید،لمتصاینترنتبهدانشگاهداخلیشبکه
اام.می کنیدمصرفمجازتانترافیکازدارید
کترافیاتمامازپس:اینجاستجالبنکته
فقطونمیشودقطعشمااینترنتاتصالمجاز،
.میآیدپاییندادهانتقالسرعت
فراداتعدادواتصالنقطهبهبستگیسرعت
سرعتمعموالخوابگاهدرامادارد؛متصل
و،ثانیهبرکیلوبایت۴۰۰الی۳۰۰حدوددانلود
۱۵۰تا۵۰بینمجاز،ترافیکاتمامازپس

.استثانیهبرکیلوبایت
بهومیشودخلوتخوابگاهکههفتههاآخر

بهتریبیشباندپهنایدانشگاه،تعطیلیدلیل
ودحدودتاسرعتمییابد،اختصاصخوابگاه

.میرودباالبرابر
انیدمی تواینترنتحسابهرباکهکنیددقت
اتصال(۲حاضرحالدر)محدودیتعداد

وبایلمبامیتوانیدمثال.باشیدداشتههمزمان
رااندوستتاگراماشوید؛متصلخودلپتاپو

بادخواستیوکردیددعوتخوابگاهبهشبیک
شود،متصلاینترنتبهشمااینترنتحساب
طعقاینترنتازراخوددستگاههایازیکیباید
.کنید
ترافیکفعال،اتصالهایمشاهدهبرای

داده،مصرفنموداروباقیمانده،ومصرفی
طریقازخوداینترنتحسابپنلبهمیتوانید
.دباشیداشتهدسترسیisp.yazd.ac.irآدرس
تماحشده،افشا(استملیکدکه)رمزتاناگر
راآندیگریفرداینکهازقبل)دهیدتغییرراآن

پنلهمینطریقازرمزتغییر.(دهدتغییر
رمزیرتغیازبعدکهکنیددقت.استامکانپذیر

(روشدوهراز)اینترنتبهاتصالهنگامباید
.دهیدارائهراجدیدرمز

علیرشیدی

ـتحـســاب ایـنـتـرن
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جویاندانششماکهشدهراهاندازیگیتلبسرویسیکدانشگاهداخلیشبکهروی۹۹سالاز
این.کنیداستفادهخود(پروژههای)مخازنهاستکردنومدیریتبرایآنازمیتوانید
.استدسترسدرgitce.yazd.ac.irآدرسازسرویس

بهرویسساین.کنیدثبتنامبایدونداریدسرویسایندرحسابیشماپیشفرضطوربه
پسباشد؛هاستفادقابلیزددانشگاهدانشجویانبرایفقطکهاستشدهپیکربندیشیوهای

.کنیداستفادهثبتنامبرایدانشجوییایمیلازباید

آنردقسمتیدانشگاهبخشهربرایکهاستبزرگیوبسایتیزد،دانشگاهوبسایت
بهراجعهمباکهدارداختیاردرصفحهیکنیزکامپیوترمهندسیدانشکده.استشدهایجاد

<-دانشکدههاوپردیسهامنوی<-https://yazd.ac.ir»نشانیبهدانشگاهوبسایت
فحهصایندر.باشیدداشتهدسترسیآنبهمیتوانید،«کامپیوترمهندسیدانشکده
.کنیدمشاهدهراعلمیهیئتاعضایودانشکدهاخبارمیتوانید

ایتوبسبهمراجعهبامیتوانیدداشتید،نیازفردیدفترشمارهیاایمیلبهزمانیاگر
.کنیدیداپرااومشخصاتفرد،آنس متیانامکردنواردباتلفندفترچهصفحهودانشگاه
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یدانشجویهرپایکهدانشگاهجذابمکانهایازیکی
شما.استدانشگاهکتابخانهمیشود،بازآنجابهحتما
همزمانصورتبهراکتاب۴حداکثرکههستیدمجاز
روز۱۴کتاب،هرگرفتنامانتازبعدوبگیریدامانت
راآنیابرگردانیدکتابخانهبهراکتابکهداریدفرصت
مهلتبهدیگرروز۱۴کردن،تمدیدبارهربا.کنیدتمدید

نیبازگردامهلتازاگر.میشوداضافهکتابنگهداری
یمهجرمبلغیروزهرندهید،تحویلراآنوبگذردکتاب

.بازگردانیدیاکنیدتمدیدراکتابتاشدخواهید

گاهوبسایت کتابخانه دانش
علیرشیدی
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اهدانشگکتابخانهکلیقوانیناینهاخُب،
کمیکهاستابزاریمعرفیماهدفامابود
ازهاستفادبا.میکندسادهترمابرایراکار

بدونمیتوانیددانشگاهکتابخانهوبسایت
کتابهایوضعیتکتابخانهبهمراجعه
تمدیدراآنهاکنید،مشاهدهراخودامانتی
کتابهایفهرستدرهمچنینوکنید

یکبودنموجودازوکنیدجستجوکتابخانه
.شویدمطلعکتاب

گاه،دانشکتابخانهسیستمبهورودبرای
http://library.yazd.ac.irنشانیبه

نهگزیصفحه،باالیمنویازوکنیدمراجعه
همانند.کنیدانتخابرااعضاورود

امهنگهمسیستمایندرقبل،سامانه های
یجاداحسابیشمابرایدانشگاهدرثبت نام
رهشماهمیشهمثلکاربرینام.استشده

.استملیکدهمعبورکلمهودانشجویی،
جستجونوارازسیستم،بهورودازپس

.یدکنجستجورانظرموردکتابمیتوانید
هکداردوجودجستجوبرایزیادیتنظیمات
نتایجکردنمحدودبرایراآنهامیتوانید
انگلستمانندکهکنیددقت.کنیداعمال
ارسیفو)باشدانگلیسیشماکیبوردباید
لیسیانگبهزبانتغییربرایو(کنیدتایپ
خوبیکاربریتجربه)بزنیدراF2کلید

نتایج،فهرستدر.(دارمقبولنیست،
ابکتهربهمربوطکارتپایینمیتوانید

ازاتکنیدانتخابرانگهداریمحلهایگزینه
.شویدمطلعکتاببودنموجود

کتابهایوضعیتمشاهدهبراینهایت،در
گزینهیصفحهباالیمنویازامانتی،

هصفحدر.کنیدانتخابرا«امانتیمدارک»
مبلغوتاکنونکلتاخیرمیزانابتداشده،باز

فهرستدرومیکنید؛مشاهدهرابدهی
راههمبهراامانتیمدارکلیستنیزپایین

ویلتحوتاریخامانت،تاریخماننداطالعاتی
درکهآیکونیرویتمدیدبرای.میبینید…

بهتابکتاکنیدکلیکداردقرارتمدیدستون
شودتمدیدجاریتاریخازدیگرروز۱۴مدت

هبراتمدیداستبهترکهاستمشخص)
راکتابهرچونکنید،موکولآخرروزهای

سپوکردتمدیدمیتوانمحدودیتعدادبه
(نداردوجودتمدیدامکانآناز
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دوفقطوهستیدآخرترمدانشجویاگر
واحدهاتونهمهبینازعملیغیردرس
بهرودرسهااونمیتونیدمونده،باقی

اینبه.بگذرونیداستادبهمعرفیصورت
درسکالسهایدرنیستالزمکهمعنی
مطالعهرودرسخودتون.کنیدشرکت

پایانترمامتحاندرهمآخردرمیکنید؛
.میکنیدشرکت
هبمعرفیصورتبهدرسثبتنامازبعد

ویدکنمراجعهدرساستادبهبایداستاد،
زمانبامطابقواستادنظرطبق

انامتحدرآموزشیتقویمدرمشخصشده
امانهسدرنمرهثبتازبعدوکنیدشرکت

.شدخواهیدالتحصیلفارغگلستان،

بهکهدرسیدرشدنتدریسدستیاربرای
یددارکافیتخصصآندروعالقهمندیدآن
:یدکنعملمرحلهایدوفرایندیکطیباید

ازیاحضوریصورتبه:اولمرحله
نظرتونمورددرساستادباایمیلطریق
ودهیدتحویلراخودرزومهوکنیدصحبت
.نیدکدریافترااستادموافقتکنیدسعی
.شدخواهیمدوممرحلهوارداونازبعد

انگلستسامانهدربایدابتدا:دوممرحله
آنازبعد.دهیددانشجوییکاردرخواست

ودکنیدریافتدانشکدهازرامربوطهفرم
وهمربوطاستادامضایبهتکمیل،ازپس

فرمزنینهایتدر.برسانیددانشکدهرئیس
.دهیدتحویلدانشکدهآموزشبهرا

:دستیاری تدریس:دمعرفی به استا

فـرآیـنـد هــــــــا
فرزانهتوسلی
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،دانشگاهفرهنگیامورسایتدربایداولعلمی،انجمنمرکزیشورایدرعضویتبرای
بهشتماهاردیمعموال علمیانجمنهایثبتنام.کنینثبتنامعلمیانجمنانتخاباتقسمت
دانشگاه،سایتتویرودقیقشاطالعیههایوفراخوانهاهمیشهاماانجامه؛قابل

.بینیدمیتونیدپوسترهاوپیامرسانها
قبلترمباشید،داشته۱۴باالیمعدلبایدهستید،علمیانجمنعضویتداوطلباگر

.نباشیدعضودیگهایتشکلیاانجمنهیچدروباشیدنشدهمشروط
یادنشکاندیدنتیجه،درومیشهبررسیکارشناستوسطشمااطالعاتثبتنام،ازبعد

.میشهمشخصنشدنتون

عضویت در شورای مرکزی انجمن علمی

انجمنانتخاباتکاندیدیکشمافرهنگی،امورکارشناستوسطاطالعاتتونتاییدازپس
دلوکنیدتبلیغائتالف،تشکیلبایاشخصا میتونیدانتخابات،زمانتا.هستیدعلمی
ردروهمهونشیدغافلهمداریدکهاهدافیوبرنامههاازالبته.بیاریدبدستروبچهها
.بدیدقراربرنامهتونجریان

ازنفر۵بهمیتونهکسیهرومیشهانجام(۱۵۱۶۰پردازش)گلستانبستردرانتخابات
تخاباتاناتمامازبعدروزدویایکهمانتخاباتنتایج.بدهرایخودشدانشکدهکاندیداهای

.میشهاعالم

انتخابات انجمن علمی

معصومهشیخزاده

معصومهشیخزاده
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بهکارتونممکنجایتاکنیدسعی
جریاندررسیدیناگرولینرسهاینجاها
ماشتحصیلینیمسالهردرکهباشید

یکطفقمیکنمتاکیددرس،یکمیتونید
دچناونمکهکنیداضطراریحذفرودرس

.دارهشرطتا
رودرسمیتونیدصورتیدراینکهاول

منهایواحدهاتونتعدادکهکنیدحذف
واحد۱۴ازکمترحذفشدهدرسواحدهای

.نشه
کردیدهمنیازرودرسیاگراینکهدوم

اگرحتیکنیدحذفرواوننمیتونید
.باشهبیشتر۱۴ازواحدهاتونمجموع

سامانهطریقازحذفدرخواستسومو
بایدهمدرساستاداما.هستگلستان
تاکنهتاییدگلستانسامانهدرروحذف

اینحتماپس.بشهکاملحذفعملیات
کهدلیلاینبهکنیدپیگیریروموضوع

رواضطراریحذفدرخواستاستاداگر
پایانترمامتحاندرشماونکنهتایید

.دشخواهدصفرشمانمرهنکنید،شرکت
حذفبرایمهلتآخریناینکهپایاندرو

ترمهمونآموزشی تقویمدراضطراری
هبحواستونبنابراینمیشه؛مشخص
.باشهتاریخها

حــذف اضــطراری

برایخاصیشرایطممکنهاوقاتگاهی
کهترمینتونهکهبشهایجاددانشجو
راننگ.برسونهپایانبهروکردهثبتنام
روترمدروستماممیتونیدشمانباشید
ندالیلتوکهشرطاینبهاماکنیدحذف
آموزشیشوراینظرازترمحذفبرای

باترمحذفمثال.باشهموجهدانشگاه
ازاولبایدکاراینبرای.پزشکگواهی
رمتحذفدرخواستگلستانسامانهطریق

کهباشیدمطمئنوکنیدارسالرو
نکتهاینبهفقط.شدهتاییددرخواستتون

هپروسترمحذفدرخواستکهکنیددقت
بهبنابراینداشت؛خواهدطوالنینسبتا
روزهایبهکاروابنوکنیداقدامموقع
.نکنیدموکولترمپایانی

حــذف تــرم
فرزانهتوسلی

۵۹



بهارائهبرایتحصیلبهاشتغالگواهی
امنظسازمانیارانندگیوراهنماییاداره

گواهیدریافتبرای.الزمهوظیفه
ورزیرمراحلبایدتحصیلبهاشتغال
:بدیدانجام
ردگلستانسامانهطریقاز:اولمرحله
گواهیصدورتقاضایدرخواست،قسمت
نطورهمی.کنیدارسالتحصیلبهاشتغال
لیتحصیمعافیتشمارهدرخواستامکان
وترممعدلپسر،دانشجوهایبرای

وشدهگذراندهواحدتعدادکل،معدل
خودتونورودیهایهمبیندرشمارتبه
بهاشتغالگواهیدرخواستطریقاز

.میشهانجامتحصیل
بهبایددرخواستثبتازبعد:دوممرحله
وکنیدمراجعهدانشکدهآموزشاداره

وکنیددریافتراچاپشدهدرخواست
طتوسبایدکردیددریافتکهگواهیای

غیردربشهمهردانشکدهآموزشاداره
.داشتنخواهداعتباریصورتاین

شماگواهیآخرمرحلهدر:سوممرحله
کهآموزشیامورادارهدبیرخانهتوسطباید
مهردارهقرارروشناحمدیساختماندر
ارائهآمادهشماگواهیحاالبشهامضاو
.هستدیگهسازمانهایبه

یلگـواهی اشتغال به تحص
علیرشیدیفرزانهتوسلی

مهندسیحوزهدرزیادیمسابقات
ایلمدانشجویانکهدارندوجودکامپیوتر

ردشرکتاماهستند،آنهادرشرکتبه
هزینهپرداختنیازمندآنهاازبعضی
،ثبتناممبلغمانندهزینههاییاست؛
.اسکانحتیوتغذیهبرگشت،ورفت
مرکز»یعنیدانشگاهمراکزازیکی

رایبراتسهیالتی«درخشاناستعدادهای
قاتمسابایندردانشجویانشرکتکردن

.میکندفراهم
ات،مسابقدرشرکتهزینهدریافتبرای
راعتباکهباشیدداشتهنظردرابتدا

جیهتوقابلدانشگاهبرایبایدمسابقه
یاستعدادهامرکزسالهرمعموال.باشد

فتدریادانشکدههرازرالیستیدرخشان
مسابقاتکهمیخواهدآنهاازومیکند
تتسهیالاختصاصبرایراخودمعتبر
.کنندمعرفی
باایدبزمینه،ایندربیشتراطالعاتبرای

تصحبدانشکدهمسابقاتسرپرست
دهید؛انجامراالزمهماهنگیهایوکنید
بودنمطلعنیازمندتسهیالتدریافتزیرا

سراغ.استمسابقاتسرپرست
جمنانازمیتوانیدرامسابقاتسرپرست

.بگیریدعلمی

اخــذ حـمــایــت مســابــقــات
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ساراعباسی

۴مترکامپیوتربچههایگرایشانتخاب
دانشکدهاستادانبا۴ترم.میشهانجام
تفاوتهایکهداشتخواهیدجلسهیه
ویتوبشیدمتوجهبیشترروگرایشدو

.کنیدعملدقیقترانتخابتون
عالقهتونموردگرایشازکهاینازبعد

تسایبریدسریهبایدشدید،مطمئن
گرایشانتخابدرسدرسامیاد،
وردمگرایشسپسوثبتنامورودیتون
.کنیدثبترونظرتون

دورحداکثمیتونیدکارشناسیدورهیدر
دهاستفاتحصیلیمرخصیازنیمسال

مدتسقفدرمرخصیهااینکهکنید
شد؛خواهدمحاسبهتحصیلتونمجاز
سقفاینازکهباشهحواستونپس
.نکنیدعبور
شمامرخصیدرخواستباصورتیدر

هداشتخاصیشرایطکهمیشهموافقت
شکیپزمشکلشرایطاینازیکیباشید
تمدمعپزشکتشخیصبابایدکههست

.بشیدمعافتحصیلادامهازدانشگاه
یمرخصدرخواستکهباشیدداشتهدقت

وگلستانسامانهطریقازراتحصیلی
ارسالنظرتونموردترمشروعازقبل
موردایندردانشگاهآموزش.کنید

.گرفتخواهدتصمیم
دوجزوترمحذفدرخواست:نکته

رنظدرتحصیلیتونمرخصینیمسال
.میشهگرفته

ـیمــرخــصــی تــحــصیــلـ
فرزانهتوسلی

انـــتـــخـــاب گـــرایـــش
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بخواددانشجوهرکهفرایندهاییازیکی
دهبانجامشوبشهآشناباهاشبایدنخواد
واحدانتخابکهاولترمجز!واحدهانتخاب

دانشجوهر۲ترمازدانشگاههعهدهبه
طولدرمیخوادکهواحدهاییبایدخودش

.کنهانتخابروبگذرونهترم
هریبراالبتهکهحساسیهکارواحدانتخاب
ایطششرالبتهوتواناییشاساسبرکسی

.متفاوته
طوربهکهدارهمرحلهسهواحدانتخاب
:بگمبخوامخالصه

برایترم،وسطکهمقدماتیثبتناماول
چهداریتمایلکهمیکنیانتخاببعدترم

.برداریبعدترمبرایدروسی
دوفرایندیهطیکهاصلیواحدانتخابدوم
برنامهاصلیبدنهومیشهانجامروزه

.میگیرهشکلاینجادانشجو
۴تااونطولدرکهترمیمفرایندسوم
جدیددرس۲وکردحذفمیشهرودرس

عوضرودرسیهگروه حتییابرداشت
اونازبعدوروزهدومدتبهترمیم.کرد

.میشهنهاییترمبرنامه

انتخـاب واحـد
زهراابراهیمی

۶۲



هتوجبهشونبایدواحدانتخاببرایکهمهمینکات
:کنید

اطالعاتبخشمقدماتیثبتنامازقبلروزچند.۱
هاگکنید،چکروگلستانسامانهدردانشجوجامع
نهوگرهیچکههستیدثبتنامبهمجازبودنوشته
ثبتنامبهمجازنوشتهکهبخشاونرویروموس
ازبلقوبودهچیدلیلشببینیدتاببریدنیستید
.کنیدرفعشمقدماتیثبتنام

بدیدانجامرومقدماتیثبتنامبتونیداینکهبرای.۲
یناطریقاز.کنیدپررواستادانارزشیابیفرمباید

ولطدراستادعملکردمتوجهدانشکدهکهارزشیابیه
بههاگوکنیدرعایتروانصافکنیدسعی.میشهترم

هنمردادنازداشتضعفبخشیدراستادینظرتون
مرهنکیبفهمننمیتونناستادانچوننترسیدکم
نظرچیهروباشیدراحت.دادهبهشونکمی

.کنیدانتخابروواقعیتونه
هکمقدماتیهثبتنام:مقدماتیثبتناماهمیت.۳

آیندهترمطولدرواحدهاییچهمیکنهمشخص
نامثبتوقترودرسیاگراونازجدای!بشنتشکیل
خطاابواحدانتخاباولروزباشید،نداشتهبرمقدماتی
هر.برداریدرودرساوننمیتونیدومیشیدمواجه
هیممکنهولیمیشهبرداشتهخطااینبعدروزچند
وقتمقدماتیثبت نام.بدیددستازروچیزاسری
در.بدیدانجامشحتماپسنمی گیره؛ازتونزیادی
.ریدبگینظردرروحالتایده آل ترینمقدماتیثبت نام
پاسروجاریترمدروسهمهکهفرضاینبایعنی

.می کنید
اصلی،واحدانتخابدرچهمقدماتیثبتنامدرچه

چارتبامطابقاگه!درسیهچارتبااولویتهمیشه
تاپس؛بیادپیشمشکلبعداممکنهنریدپیشدرسی

پیشچارتطبقنشدید،مجبورکهزمانی
.برید
همهنبایدحتماواحدانتخابزمان.۵

خابانتمقدماتیثبت نامتویکهرودروسی
مثبت نابرایپسبردارید؛روبودیدکرده

.نگیریدسختخیلیمقدماتی

مواجهخطاییباواحدانتخابطولدراگر.۷
برداشتهبعدشروزنکنید،هولشدید
.می شه

۵بانیستقرارروزه؛دوواحدانتخاب.۸
۵اگهپسبشهخرابچیهمهتاخیردقیقه
.دکنیحفظخودتونوآرامششددیردقیقه

رومهم تردروساولواحد،انتخابوقت.۹
وتخصصی،درس هایمثلکنید؛انتخاب

.بریدعمومیدروسسراغبعد
ارانتظاسمبهگزینه ایواحدانتخابروز.۱۰ 

تظرفیکهزمانیفعاله؛دروسبعضیبرای
باباشهشدهپرنظرتونمورددرسازگروهی
ویدمی شانتظارصفواردگزینهاینانتخاب

شماکنهحذفرودرسگروه  اونکسیاگر
درساونگروه  واردخودکارصورتبه

.می شهثبتبراتوندرسومی شید

چهبدونیدواحدانتخابروزاینکهبرای.۶
ازقبلحتماکنید،انتخابرودرس هایی

سیدبنویخودتونبرایبرنامهیهواحدانتخاب
تداخلدرس هاواحد،انتخابوقتکه

تنشنوشبرایباشهیادتونوباشننداشته
.کنیدتوجههمدرسیچارتبه

۶۳



ثبتنامدرکهواحدهاییتعدادبرمعدلتاثیر.۱۱
:برداریدمیتونیداصلیومقدماتی

۱۴واحدتعدادسقفباشه،شده۱۲زیرترممعدلاگه
.تاست
تا؛۲۰واحدتعدادسقفباشه،۱۷تا۱۲بیناگه
واحدتعدادسقف،(الفمعدل)باشه۱۷باالیاگهو

.هستتا۲۴
:واحدانتخابزمانبرموثرعوامل.۱۲

هستید؟سالیچهورودی-
اهدانشگواردزودترکهافرادیهباواحدانتخاباولویت
باشننزدیکترفارغالتحصیلیبهچقدرهر.شدن

پسداره؛بیشتریاهمیتبراشونواحدانتخاب
احدوانتخاب.کننواحدانتخابافرادایناولطبیعیه

.میشهشروعظهرازمعموالجدیدورودیهای
بوده؟چقدرگذشتهتونترممعدل-

چندمیکنهتعییناینکهبرعالوهگذشتهترممعدل
ینتعیدربردارید،واحدانتخابطولدرمیتونیدواحد
دکنیسعیپس!دارهنقشهمواحدتونانتخابزمان
ابانتخبهمجاززودترتابشهخوباولتونترممعدل
.بشیدواحد

کردید؟پاسواحدچند-
واحدانتخابزماندرهمکردهپاسواحدهایتعداد

تخابانبهمجازکهزمانیباشهبیشترچقدرهرموثرن؛
.زودترههممیشیدواحد

:برداشتمی شهواحدانتخاباولروزکهدرس هایی-
روسیدیابرداشتیدمقدماتیثبت نامتویکهدروسی

پاسیدنتونستدلیلیهربهولیداشتیدپیشترمکه
.کردیدحذفیاکنید
همهزودتابرداریدزیادیواحدهاینکنیدسعی.۱۳
دورانازکنیدسعیشه؛تموموکنیدپاسروچی

.ببریدرولذتنهایتدانشجویی
۶۴



:باشیدداشتهراحتیواحدانتخاباینکهبرای
رومههکنیدسعینگیرید؛سرسریرویکترمدروس

.کنیدپاسخوبنمرهبا
.بگیریدجدیرومقدماتیثبتنام
تایدبچینمنعطفروداریدبعدترمبرایکهبرنامهای

همهبازمبتونیدبودشدهپرنظرتونموردگروهاگه
.برداریدرونظرتونمورددرسهای
واحدانتخابازقبلروزدوواحدتونانتخابساعت

دمیتونیگلستانبهمراجعهباومیشهمشخص
تخابانبرایموقعبهپسببینید؛رودقیقشساعت
.بشیدحاضرواحد
.دارهروخودشبهمخصوصعددیکدیهدرسیهر
کددکنیپیدارودرساونبتونیدسریعاینکهبرای

دواحانتخابوقتوکنیدیادداشتقبلازرودروس
.باشهدستتونکنار
اطرخبهتاکنیدحفظروخودتونآرامشکنیدسعی

.نشیدخطاییمرتکباسترس
دکمهدرس،هرکدکردنواردازبعدواحدانتخابروز

ومداپیشمشکلیاگهکهبزنیدروتغییراتاعمال
.باشیدبرداشتهرودرساونحداقل

بهاولبارممکنه:آخرسخن
چیزی،هریانابلدیخاطر
؛نرهپیشمی خوایدکهاونطور
میشهتجربه ایایناهمهولی
انتخاب.بعدیدفعاتبرای
هستساده ایفرایندواحد
بودنشسادهعیندرولی

تعیینروشماسرنوشت
باهاشتواحدانتخابیه.میکنه
شدنخرابباعثمی تونه
همنهایتدروبشهچیهمه
فارغ التحصیلیکنهکاری

پس.باشیدداشتهسختی
!نگیریدشسرسری

«روهگتغییر»گزینهدرس،گروهتغییربرای
دبخوایاگه.کنیداستفادهاونازداره؛وجود
هیگروهمممکنهبرداریددوبارهوکنیدحذف
میخوایدکهاونیهموکردیدحذفشکه

!بشنپربردارید
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