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معرفی رشته

رشتهمهندسیکامپیوترچیه؟

محمدصادقعارف

رشته مهندسی کامپیوتر ترکیبی از مباحث نرمافزار و سختافزار و مباحث
دنیای فناوری اطالعات هست .شما در رشته مهندسی کامپیوتر یاد
میگیرین که چطور برنامهنویسی کنید ،داخل سختافزار کامپیوتر چی
میگذره و برای این که یه کسب و کار کامپیوتری داشته باشین ،چه
مفاهیمی رو باید بلد باشین.
شما به عنوان یه مهندس کامپیوتر باید بدونین نرمافزار و سختافزار به چه
شکل با هم در ارتباط هستن و وقتی ما یه برنامه میسازیم ،برنامه چه
فرایندی رو طی میکنه تا روی سیستم اجرا بشه (چیزی که یه مهندس
کامپیوتر میدونه ولی یه برنامهنویس شاید ندونه).
دانشجوی رشته مهندسی کامپیوتر باید دقیقا  ۱۴۰واحد درسی رو در این
رشته بگذرونه .تقریبا تو همه دانشگاهها همین  ۱۴۰واحد مرسومه .حدود
 ۱۲۰واحد از این  ۱۴۰واحد رو همهی دانشجوهای کامپیوتر باید مشترکا یاد

 ۲واحد رو (بسته به دانشگاهی که قبول میشین)
 ۲الی  ۵
بگیرن .حدود  ۰
متفاوت میگذرونین .اما این تفاوت در چیه؟ تو بخش معرفی گرایشها
بهش میرسیم...
۱

تاریخچه دانشــکده

محمدصادقعارف

دانشکده مهندسی کامپیوتر فعالیت خود را از سال  ۱۳۷۰با هدف آموزش دانشجویان در
مقطعهای مختلف آغاز کرده است و اکنون در سه رشته در دورههای روزانه و شبانه دانشجو
میپذیرد .رشتهی مهندسی کامپیوتر گرایش نرمافزار در مقطع کارشناسی در سال ۱۳۷۶
تأسیس ،و رشتهی مهندسی فناوری اطالعات گرایش شبکههای کامپیوتری در مقطع
کارشناسی ارشد از سال  ۱۳۸۴دانشجو پذیرفته است .رشتهی مهندسی کامپیوتر گرایش
هوش مصنوعی و رباتیکز در مقطع کارشناسی ارشد از سال  ۱۳۸۹شروع به کار کرده است .در
سال  ۱۳۹۸گروه مهندسی کامپیوتر به دانشکده ارتقا پیدا کرد.
۲

دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد همواره یکی از دانشکدههای صاحب نام در
عرصههای مختلف در سطح دانشگاهی و ملی بوده است .این صاحب نامی در سالهای اخیر
و پس از ارتقا گروه مهندسی به دانشکده ،دو چندان شده است.

در سالهای اخیر ،دانشجویان دانشکده موفق به کسب رتبههای برتر کنکور و المپیاد علمی
شدند و همینطور ،دانشجویان برتر دانشکده توانستهاند پذیرش بدون آزمون دانشگاههای
مطرح ایران را کسب کنند .یکی دیگر از دستاوردها مربوط به تیمهای برنامهنویسی دانشکده
میباشد که توانستند رتبههای برتر استارتاپ ویکندها و مسابقات برنامهنویسی مطرح کشور
را کسب کنند .همچنین استادان دانشکده در سالهای اخیر توانستهاند به عنوان استادان
نمونه پردیس معرفی شوند.
۳

حوزه ریـاسـت
محمدصادقعارف

دکتر مهدی یزدیان دهکردی و دکتر وحید رنجبر بافقی عهدهدار مسئولیت ریاست و معاونت دانشکده
مهندسی کامپیوتر از سال  ۹ ۸تا کنون میباشند.
اداره امور مربوط به بخش هوش مصنوعی ،بخش فناوری اطالعات و بخش نرمافزار برعهده دکتر
سیدعلیرضا صدرالسادات ،دکتر سیداکبر مصطفوی و دکتر سجاد ظریفزاده میباشد.
دکتر مهدی یزدیان دهکردی نماینده ارتباط با صنعت و دکتر سیدعلیرضا صدرالسادات نیز نماینده
استعدادهای درخشان در دانشکده هستند.

۴

معرفی اعضـای
هیئت علــــــمی
ساراعباسی

دکتر ولی درهمی
استاد
دکتر ولی درهمی دانشآموخته کارشناسی مهندسی برق گرایش سیستمهای
کنترل هوشمند در دانشگاه صنعتی اصفهان ،کارشناسی ارشد مهندسی برق
گرایش سیستمهای کنترل هوشمند و دکترای مهندسی برق گرایش
سیستمهای کنترل هوشمند در دانشگاه تربیت مدرس هستند .ایشان
هماکنون معاون پژوهشی و فناوری در دانشگاه یزد هستند .زمینههای
پژوهشی دکتر درهمی شامل «سیستمهای هوشمند»« ،هدایت ربات متحرک»
و «توسعه روشهای یادگیری تقویتی گسسته و پیوسته» و زمینههای تدریس
ایشان در مقطع کارشناسی شامل دروس «هوش مصنوعی و سیستمهای
خبره»« ،مدارهای الکتریکی» و «فناوری اطالعات» میباشد.

دکتر فضلهللا ادیبنیا
دانشیار

دکتر فضلهللا ادیبنیا دانشآموخته کارشناسی مهندسی کامپیوتر در دانشگاه
صنعتی اصفهان ،کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر در دانشگاه شریف و
دکترای کامپیوتر در دانشگاه برمن آلمان هستند .ایشان هماکنون مدیر مرکز آپا
در دانشگاه یزد هستند .زمینههای پژوهشی دکتر ادیبنیا شامل «رایانش ابری»
و «اینترنت اشیا» و زمینههای تدریس ایشان در دانشکده در مقطع کارشناسی
شامل «معماری کامپیوتر»« ،کامپایلر»« ،رایانش امن» و «یکپارچهسازی
کاربردهای سازمانی» میباشد.
۶

دکتر علیمحمد زارعبیدکی
دانشیار

دکتر علیمحمد زارع بیدکی دانشآموخته کارشناسی سختافزار در دانشگاه
صنعتی اصفهان ،کارشناسی ارشد معماری کامپیوتر و دکترای نرمافزار در
دانشگاه تهران هستند .زمینههای پژوهشی ایشان شامل «موتورهای جستجو»
و «پردازش کالنداده» و زمینههای تدریس ایشان در دانشکده در مقطع
کارشناسی شامل «برنامهنویسی پیشرفته» و «مبانی بازیابی اطالعات و
جستجوی وب» میباشد.

دکتر مهدیآقا صرام
دانشیار – هیئت علمی بازنشسته

دکتر مهدیآقا صرام دانشآموخته کارشناسی مهندسی صنایع در دانشگاه
شریف ،کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر در دانشگاه صنعتی سیدنی استرالیا و
دکترای علوم کامپیوتر در دانشگاه ولز بریتانیا هستند .زمینههای پژوهشی
ایشان شامل «شبکههای کامپیوتری»« ،معماری سازمانی» و «بیوانفورماتیک»
و زمینههای تدریس ایشان در دانشکده در مقطع کارشناسی شامل «مهندسی
نرمافزار»« ،تحلیل و طراحی سیستمها» و «مهندسی اینترنت» میباشد.

۷

دکتر محمد قاسم زاده
دانشیار
دکتر محمد قاسمزاده دانشآموخته کارشناسی علوم و مهندسی کامپیوتر در
دانشگاه شیراز ،کارشناسی ارشد هوش مصنوعی در دانشگاه امیرکبیر و دکترای
علوم کامپیوتر دانشگاههای ترییر و پتسدام آلمان هستند .زمینههای پژوهشی
ایشان شامل «طراحی و تحلیل الگوریتم»« ،روشهای هوش مصنوعی»،
«پردازش زبان طبیعی» و «تحلیل دادههای حجیم» میشود .ایشان در مقطع
کارشناسی اغلب دروس «ساختمان دادهها و الگوریتمها»« ،طراحی و تحلیل
الگوریتم»« ،برنامهنویسی توصیفی»« ،روش پژوهش و ارائه» و «زبان
تخصصی» را تدریس نمودهاند.

دکتر علیمحمد لطیف
دانشیار

دکتر علیمحمد لطیف دانشآموخته کارشناسی مهندسی برق گرایش
الکترونیک در دانشگاه صنعتی اصفهان ،کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش
الکترونیک در دانشگاه امیرکبیر و دکترای مهندسی کامپیوتر در دانشگاه اصفهان
هستند .دکتر لطیف هماکنون مدیر امور فناوری اطالعات و خدمات رایانهای در
دانشگاه یزد هستند .زمینههای پژوهشی ایشان شامل «پردازش تصویر» و

«شبکههای عصبی» و زمینههای تدریس ایشان در دانشکده در مقطع
کارشناسی شامل «رایانش تکاملی»« ،کارگاه پایتون» و «ریاضیات مهندسی»
میباشد.
۸

دکتر محمدرضا پژوهان
استادیار

دکتر محمدرضا پژوهان دانشآموخته کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی
کامپیوتر در دانشگاه شریف و دکترای علوم کامپیوتر دانشگاههای  USMمالزی
و  NSUسنگاپور هستند .زمینههای پژوهشی ایشان شامل «علوم داده»،
«پایگاه داده» و «شهر هوشمند» میشود .ایشان در مقطع کارشناسی دروس
«مبانی کامپیوتر»« ،پایگاه داده» و «دادهکاوی» را تدریس کردهاند.

دکتر امیر جهانگرد رفسنجانی
استادیار

دکتر امیر جهانگرد رفسنجانی دانشآموخته کارشناسی مهندسی کامپیوتر در
دانشگاه شهید بهشتی ،کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر و دکترای مهندسی
کامپیوتر در دانشگاه شریف هستند .ایشان هماکنون مدیر پردیس فناوری
اطالعات پارک علم و فناوری یزد هستند .زمینههای پژوهشی ایشان «علوم
داده»« ،شهر هوشمند» و «آزمون نرمافزار» وزمینههای تدریسشان در دانشکده

در مقطع کارشناسی شامل «ساختمان داده» و «آزمایشگاه پایگاه دادهها»
میباشد.
۹

دکتر مهدی رضائیان
استادیار
دکتر مهدی رضائیان دانشآموخته کارشناسی مهندسی برق گرایش الکترونیک
در دانشگاه خواجه نصیر ،کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریک
در دانشگاه تهران و دکترای فتوگرامتری در دانشگاه  ETHسوئیس هستند.
ایشان هماکنون مدیر امور فناوری در دانشگاه یزد هستند .زمینههای پژوهشی
دکتر رضائیان شامل «بینایی کامپیوتر»« ،یادگیری عمیق» و «بازسازی و طراحی

بازیهای جدی» است و زمینههای تدریس ایشان در دانشکده در مقطع
کارشناسی شامل «بینایی کامپیوتر» و «سیگنالها و سیستمها» میباشد.

دکتر وحید رنجبر بافقی
استادیار

دکتر وحید رنجبر بافقی دانشآموخته کارشناسی مهندسی فناوری اطالعات در
دانشگاه صنعتی شیراز ،کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطالعات در دانشگاه
شریف و دکترای مهندسی فناوری اطالعات در دانشگاه تهران هستند .ایشان
هماکنون معاون دانشکده کامپیوتر و سرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی
دانشکده مهندسی کامپیوتر میباشند .زمینههای پژوهشی دکتر رنجبر شامل
«تحلیل شبکههای اطالعاتی و رسانه های اجتماعی»« ،اینترنت اشیا»« ،امنیت
شبکه» و «داده کاوی و علوم شبکه» وزمینههای تدریس ایشان در دانشکده در
مقطع کارشناسی ،درس «سیستمهای عامل» میباشد.
۱۰

دکتر محمدعلی زارع چاهوکی
استادیار

دکتر محمدعلی زارع چاهوکی دانشآموخته کارشناسی مهندسی کامپیوتر
گرایش نرمافزار ،کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش نرمافزار و دکترای
مهندسی کامپیوتر گرایش نرمافزار در دانشگاه شهید بهشتی هستند .زمینههای
پژوهشی ایشان شامل «دادهكاوی و تحلیل دادههای شبكههای اجتماعی» و
«توصیه جامعه هدف در شبکههای اجتماعی» و زمینههای تدریس ایشان در
دانشکده در مقطع کارشناسی شامل «اقتصاد مهندسی» و «تحلیل و طراحی
سیستمها» میباشد.

دکتر سید علیرضا صدرالسادات
استادیار
دکتر سید علیرضا صدرالسادات دانشآموخته کارشناسی مهندسی کامپیوتر گرایش
سختافزار در دانشگاه تهران ،کارشناسی ارشد مهندسی برق و کامپیوتر در دانشگاه
واترلو کانادا و دکترای مهندسی برق و کامپیوتر در دانشگاه کارلتون کانادا هستند .دکتر
صدرالسادات هماکنون رئیس بخش هوش مصنوعی در دانشکده مهندسی کامپیوتر
میباشند .زمینه های پژوهشی ایشان «مدلسازی و شبیهسازی مدارات الکترونیکی و

مخابراتی به کمک شبکه های عصبی نوین»« ،روشهای یادگیری ماشین»« ،بهینهسازی
مدارات بسیار مجتمع»« ،طراحی احتمالی مدارات بسیار مجتمع بر مبنای روشهای
بهینهسازی»« ،بهینهسازی بازده مدارها و سیستمها»« ،یادگیری عمیق»« ،الگوریتمهای
طبقهبندی و خوشهبندی» و «مهندسی پزشکی» و زمینه های تدریس ایشان «مدارهای
الکتریکی»« ،ریزپردازنده»« ،مبانی کامپیوتر» در مقطع کارشناسی و «مباحث ویژه ۲
الکترونیک» در مقطع ارشد و دکترا میباشد.
۱۱

دکتر محمد طهماسبی
استادیار

دکتر محمد طهماسبی دانشآموخته کارشناسی مهندسی کامپیوتر گرایش
سختافزار در دانشگاه شریف ،کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش
نرمافزار در دانشگاه امیرکبیر و دکترای مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری

اطالعات در دانشگاه قم هستند .ایشان هماکنون نماینده ارتباط با صنعت
دانشکده هستند .زمینههای پژوهشی دکتر طهماسبی شامل «سیستمهای
پیشنهاددهنده»« ،مهندسی نرمافزار»« ،معماری سازمانی» و «هوش تجاری»
و زمینههای تدریس ایشان در دانشکده در مقطع کارشناسی شامل «تحلیل و
طراحی سیستمها»« ،اصول مدیریت سیستمهای فناوری اطالعات»« ،تجارت
الکترونیک»« ،نظریه زبانها و ماشینها»« ،طراحی زبانهای برنامهسازی» و
«مهندسی نرمافزار» میباشد.

دکتر سجاد ظریفزاده
استادیار

دکتر سجاد ظریفزاده دانشآموخته کارشناسی مهندسی کامپیوتر گرایش
نرمافزار ،کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش نرمافزار و دکترای مهندسی

کامپیوتر گرایش نرمافزار در دانشگاه تهران هستند .دکتر ظریفزاده هماکنون
عضو شورای فناوری اطالعات و ارتباطات در دانشگاه یزد هستند .زمینههای
پژوهشی ایشان شامل «تحلیل داده» و «دادههای حجیم» و زمینههای تدریس
ایشان در دانشکده در مقطع کارشناسی شامل «سیستمهای عامل» و «طراحی
الگوریتمها» میباشد.
۱۲

دکتر سیدمجتبی متینخواه
استادیار

دکتر سید مجتبی متینخواه دانشآموخته کارشناسی مهندسی کامپیوتر
گرایش نرمافزار در دانشگاه اصفهان ،کارشناسی ارشد امنیت و دکترای
شبکههای کامپیوتری در دانشگاه امیرکبیر هستند .زمینههای پژوهشی ایشان
شامل «امنیت اطالعات»« ،اینترنت اشیا» و «رایانش ابری» وزمینههای تدریس
ایشان در دانشکده در مقطع کارشناسی شامل «معماری کامپیوتر»« ،اصول
فناوری اطالعات»« ،ریاضیات گسسته» و «مهندسی اینترنت» میباشد.

دکتر سیداکبر مصطفوی
استادیار

دکتر سید اکبر مصطفوی دانشآموخته کارشناسی فناوری اطالعات در دانشگاه
شریف ،کارشناسی ارشد شبکههای کامپیوتری و دکترای شبکههای کامپیوتری
در دانشگاه امیرکبیر هستند .دکتر مصطفوی هماکنون عضو شورای فناوری
اطالعات و ارتباطات در دانشگاه یزد و رئیس بخش فناوری اطالعات دانشکده
مهندسی کامیپوتر هستند .زمینههای پژوهشی دکتر مصطفوی شامل
«شبکههای بیسیم»« ،اینترنت اشیا»« ،رایانش ابری» و «معماری سازمانی
فناوری اطالعات» و زمینههای تدریس ایشان در دانشکده در مقطع کارشناسی
شامل «شبکههای کامپیوتری»« ،تجارت الکترونیک»« ،اصول فناوری اطالعات»
و «سیستمهای اطالعات مدیریت» میباشد.
۱۳

دکتر کیارش میزانیان
استادیار

دکتر کیارش میزانیان دانشآموخته کارشناسی مهندسی کامپیوتر گرایش
نرمافزار و کارشناسی ارشد معماری کامپیوتر در دانشگاه شریف و دکترای
شبکههای کامپیوتری در دانشگاه علم و صنعت هستند .زمینههای پژوهشی
ایشان شامل «امنیت شبکه»« ،مدلسازی شبکه»« ،مدیریت شبکه» و
«شبکههای حسگر بیسیم» وزمینههای تدریس ایشان در دانشکده در مقطع
کارشناسی شامل «زبان تخصصی» و «شبکههای کامپیوتری» میباشد.

دکتر مهدی یزدیان دهکردی
استادیار

دکتر مهدی یزدیان دهکردی دانشآموخته کارشناسی مهندسی کامپیوتر در
دانشگاه یزد ،کارشناسی ارشد و دکترای هوش مصنوعی در دانشگاه شیراز
هستند .ایشان هماکنون نماینده دفتر کارآفرینی و رئیس دانشکده مهندسی
کامپیوتر هستند .زمینههای تدریس اصلی آقای دکتر یزدیان در مقطع
کارشناسی درس «مبانیکامپیوتر و برنامهسازی» و در مقطع تحصیالت تکمیلی
درسهای «شناسایی الگو» و «یادگیری ماشین» است .زمینه اصلی پژوهشی
ایشان «یادگیری ماشین» بهخصوص در حوزه «پردازش تصویر» و «بینایی
ماشین» است.
۱۴

مهندس مهران شتابی
مربی
مهندس مهران شتابی دانشآموخته کارشناسی معماری کامپیوتر در دانشگاه
صنعتی اصفهان و کارشناسی ارشد سختافزار در دانشگاه علم و صنعت
هستند .در چند سال اخیر به صورت مأمور به خدمت ،مشغول انجام دوره دکترا
بودهاند و در حال حاضر ،در مرحله دفاع از رسالهشان میباشند .زمینههای
تدریس ایشان در دانشکده در مقطع کارشناسی شامل «مبانی کامپیوتر» و
«شبکههای کامپیوتری» میباشد.

مهندس مجید نیکزر
مربی
مهندس مجید نیکزر دانشآموخته کارشناسی نرمافزار دانشگاه علم و صنعت و
کارشناسی ارشد هوش ماشین و رباتیک در دانشگاه شیراز هستند .در چند سال
اخیر به صورت مأمور به خدمت ،مشغول انجام دوره دکترا بودهاند و در حال
حاضر ،در مرحله دفاع از رسالهشان میباشند .زمینههای تدریس ایشان در
دانشکده در مقطع کارشناسی شامل «کامپایلر» و «معماری کامپیوتر» میباشد.

۱۵

کـارکنــــــــــان
دانشـــــــکده
محمدصادقعارف

خانم ربابه ایزدپناه عهدهدار
سمت مسئولیت دفتر دانشکده
مهندسی

کامپیوتر،

آقای

غالمرضا معتمدیفر کارشناس

آموزشی دانشجویان کارشناسی
رشته مهندسی کامپیوتر و خانم
ساناز نعیمی کارشناس آموزش
دانشکده کامپیوتر هستند.

۱۶

۱۶

انجــمن
علـــــمی
معصومهشیخزاده

انجمنهای علمی یکی از مهمترین سازمانهای

همچنین انجمن علمی را میتوان به عنوان رابط

دروندانشگاهی در خصوص ترویج پویایی بین

بین دانشجویان و استادان دانشکده در نظر گرفت

دانشجویان میباشند .انجمن علمی یک رشته،

که این موضوع باعث تشخیص اشکاالت احتمالی

متشکل از تعدادی دانشجویان داوطلب آن رشته

در دانشکده و سپس انتقال بازخوردهای دانشجویان

میباشد که به فعالیتهای علمی از جمله :برگزاری

به صورت رسمی و منسجم به استادان میشود.

سمینارهای پژوهشی ،برگزاری دورههای آموزشی،

از آنجایی که اعضای انجمن علمی از خود

بازدیدهای علمی ،انتشار نشریات علمی میپردازند.

دانشجویان میباشند ،درک نیازهای دانشجویان و

اعضای

انجمن

علمی طی

فرآیند

درخواست

کاندیدی ،تأیید درخواست و سپس در فرایند

همچنین ارتباطات دانشجویی با صمیمیت و
سهولت بیشتری انجام میگیرد.

انتخابات ،انتخاب میشوند.

۱۷

دورهکارشناسیدریکنگاه۱۹ ........................
۲
معرفیگرایشها ۰ ....................................
۲
چارتدرسی ۱ ..........................................
کارآموزی۲۳ .............................................
۲
کارورزی ۵ ..............................................
پروژهکارشناسی۲۷ ....................................

دروس کارشنـاسی
معرفیانواعدروس،گرایشها،چارتدرسیو...

دوره کـارشنـاسـی در یـک نـگـاه
ثبتنامدردانشگاه

1
2

ازاینبهبعدیمتونیددستیارتدریس
درسهاییباشیدکهقبالًگذروندید

3
4

مرحلهدانشگایهالمپیادکامپیوتر
رهاییازعلومپایه! البتهممکنهاینرهاییتاترم
آخرطولبکشه

خودتونروبرایکنکورکارشنایسارشدآماده
کنید
یمتونیدکاررویپروژهیکارشنایسروشروعکنید

یمتونیدکاندیدانتخاباتانجمنعلیمبشید

5
6

انتخابگرایش :نرمافزاریافناوریاطالعات؟

مرحلهقطیبالمپیادکامپیوتر
مرحلهکشوریالمپیادکامپیوتر

7
شرکتدرکنکورکارشنایسارشد

8

تحویلپروژهکارشنایس
فارغالتحصییل

۱۹

معرفی گرایشها
معصومهشیخزاده

رشته مهندسی کامپیوتر تو دانشگاه یزد ،برای

فناوری اطالعات :این گرایش شما رو با اصول دنیای

کارشناسیش فقط دو گرایش داره :فناوری اطالعات و

فناوری اطالعات آشنا میکنه .تو این حوزه یاد

نرمافزار.

میگیریم کسب و کارهای حوزه  ITبه چند دسته

برای کارشناسی ارشد هم گرایشهای فناوری

تقسیم میشن؛ چطوری میتونیم فناوریهایی که

اطالعات ،نرمافزار و شبکه داره.

وجود داره رو وارد صنعت  ITکنیم؛ چطور فناوریهای

گرایشهای کارشناسی رشته مهندسی کامپیوتر:

موجود رو با هم یکپارچه کنیم؛ چطوری امنیت

نرمافزار :اگر گرایش مهندسی نرمافزار رو انتخاب

محیطی که در اون هستیم رو تأمین کنیم و در

کنین کار شما بیشتر میره سمت توسعه یک

نهایت چطور تیم داشته باشیم و بتونیم برای اون

نرمافزار .این که بر طبق چه اصولی نرمافزارتون رو

تیم تصمیمگیری کنیم و اون رو مدیریت کنیم.

طراحی کنین ،چطوری نرمافزارتون بهینه باشه ،برای

در دانشگاه یزد مثل بقیه دانشگاههای ایران شما

زبان

باید حداقل  ۴سال بیاین دانشگاه و  ۱۴۰واحد درسی

برنامهنویسی برین و در آخر هم چطوری بتونین در

پاس کنین .در دو سال اول فرقی نداره که دوست

دادههای مختلف کاوش کنین و اطالعات مورد

دارین چه گرایشی داشته باشین .در اصل دو سال

نظرتون رو پیدا کنین .به قول یکی از استادامون:

اول سالهای آشنایی شما با رشته کامپیوتره و اصال

«شما در پایان دوره کارشناسی ،در مقام یک

گرایشبندی ندارین و درسای هر دو تا گرایش تا آخر

کارشناس نرمافزار ،باید بتونین نظر کارشناسی درباره

سال دوم مشترکه.

توسعه

یه

نرمافزار

خاص

سراغ

چه

اون نرمافزار بدین؛ یعنی با بررسی مستنداتش
تعیین کنین که این نرمافزار به صورت درست و
اصولی توسعه داده شده یا نه!»

۲
۰

چـــارت درســی
معصومهشیخزاده

چارت درسی کارشناسی ،یه نموداره که تمام درسای دوره
کارشناسی رو به ترتیب داخلش آورده .اولین چارتی که تو
دانشگاه دریافت میکنین ،تا پایان سال دوم رو پوشش داده.
بعد از اون ،با توجه به گرایشی که انتخاب خواهید کرد ،چارت
درسی کامل رو دریافت میکنین.
در چارت ،متوجه میشین که چه درسی پیشنیاز یا همنیاز
درس دیگه هست؛ چه درسهای عمومی رو باید گذروند؛ از
چه زمانی میتونید فالن درس رو داشته باشید؛ چه تعداد
واحد برای هر ترم پیشنهاد میشه و یک درس خاص چند
واحد داره.
۲
۱

انواع دروس

سلیمهبهدادفر

درسهای رشته مهندسی کامپیوتر به دستههای زیر تقسیم
میشوند:
 .۱دروس عمومی:
این دروس برای یادگیری مهارتهای زندگی و تکمیل اطالعات فرهنگی-

عقیدتی و ...هستند که باید حتما  ۲۲واحد از آنها را گذراند.

 .۲دروس پایه:
این دروس معموال در ترمهای اول کارشناسی و قبل از دروس اصلی اخذ
 ۲واحد هستند.
میشوند که  ۰

 .۳دروس اصلی:
این دروس باید قبل از دروس تخصصی اخذ شوند .بعد از گذراندن آنها تازه

مفهوم دروس تخصصی و اختیاری مشخص میشود .در واقع دروس مهم
برای هر گرایش هستند.

 .۴دروس تخصصی:
این دروس درباره اطالعات تخصصی مربوط به رشته است که برای هر
گرایش متفاوت هستند.

 .۵دروس اختیاری:
در ترمهای آخر  ۸واحد باید به عنوان دروس اختیاری انتخاب و اخذ شود که
معموال  ۶واحد آن از بین درسهای گرایشهای دیگر انتخاب میشود و ۲
واحد آن آزمایشگاه پایگاه داده ( ۱واحد عملی) و کارگاه برنامه نویسی متلب
( ۱واحد عملی) است که به صورت اختیاری-اجباری اخذ میشوند .برای
انتخاب آن  ۶واحد بهتر است دروسی را انتخاب کنید که در آینده با آن ارتباط
بیشتری خواهید داشت یا به آن عالقهمند هستید.

 .۶پروژه:
در ترمهای آخر  ۳واحد عملی درس پروژه باید اخذ گردد.

 .۷کارآموزی:
در تابستان سال سوم یا چهارم (زمانی که  ۸۰واحد درس گذرانده باشید)،
واحد عملی کارآموزی باید اخذ شود.

۱
۲۲

کارآموزی

مسیری برای ورود به دنیای کار

علیرضاخورشیدی

متن حاضر درباره اهداف و چرایی کارآموزی برای
دانشجوهای کامپیوتر نوشته شده است .ابتدا مروری
بر علل گذراندن یک دوره کارآموزی داشته و پس از
برشمردن چند نکته درباره آن ،به نکاتی برای داشتن
یک کارآموزی خوب اشاره خواهد شد.
کارآموزی یعنی چه؟
یعنی برای یک مدت مشخص (مثال  ۳ماه) در یک
شرکت واقعی مشغول به کار شده و در ازای یاد
گرفتن تواناییهای جدید ،در تولید محصول مشارکت
داشته باشیم .این تجربه بخشی از رزومه کاری شما
محسوب میشود و نیز در تبیین مطالب دانشگاه
مفید است .البته هرچند همه اینها هیجانانگیز
هستند ،مهمترین و ضروریترین چیزی که در
کارآموزی میآموزید ،روبرو شدن با چالشهای کاری
و اجتماعی مثل ارتباط با همکارانی با سلیقه و اخالق
متفاوت و تعهد به انجام وظیفه است.

چرا من باید کارآموزی کنم؟
دنبال کردن ویدیوهای آموزشی و تمرین مداوم ،راه
حلهای مفیدی برای ورزیده شدن در حل مسئله
هستند ،اما مشارکت در ساخت یک محصول واقعی
است که تمام تواناییهای علمی و اجتماعی فرد را به
چالش میکشد .اینجاست که متوجه میشویم آنچه
که از دانشگاه میدانستیم کافی نیست و اگر به
دنبال راه حل نباشیم ،آینده شغلی جالبی نخواهیم
داشت.
آیا دانشگاه برنامهای برای کارآموزی دارد؟
در چارت تحصیلی درسی با عنوان «کارآموزی» برای
ترمهای باالتر برنامهریزی شده که نمره و گواهی آن
توسط شرکت محل خدمتتان صادر میشود .در آن

درس باید گزارشهای کتبی و شفاهی نیز آماده کنید
و از قواعد نگارشی صحیح ،که در درس «روش
پژوهش و ارائه» آموختید ،پیروی کنید .برای آشنایی
بیشتر با درس کارآموزی به سامیاد مراجعه کنید.

۲۳

دوره کارآموزی را کجا بگذرانم؟

از تجربه و پیشرفتشان ایده بگیرید.

از بین انتخابهای موجود درباره اهداف ،رزومه و

چه چیزی یک کارآموزی را تجربهای دلنشین میکند؟

اخالق کاری آنهایی که به عالقه و هدف شما

اگر انگیزه اصلی از کارآموزی رشد باشد ،از هر

نزدیکترند تحقیق کنید .میتوانید از استادان و

شیرینی و تلخی آن درسی میآموزید که کمک

افرادی که قبال با آن تیمها همکاری داشتهاند هم

میکند با دیگران بهتر زندگی کنید ،دلخوریهای

کمک بگیرید .به این هم توجه داشته باشید که چه

کوچک را دور بریزید و برای آیندهای بهتر در کنار هم

کاری از شما خواسته شده؛ نیازی نیست همه

تالش کنید .این وقتی ممکن است که برای خود و

چیز را بلد باشید! شما فقط باید کار خودتان
را درست و به موقع انجام دهید .شاید
قراردادی بنویسید تا هم شرکت و هم شما

نسبت به یکدیگر تعهداتی داشته باشید مثل

دوستان و همکارانتان ارزش قائل باشید و با احترام
با آنها برخورد کنید .سعی کنید وقتی با مشکلی
مواجه شدید بعد از جستوجو و فکر کردن به
مسئله ،با فرد درست مشورت کنید یعنی کسی که
میتوانید به او اعتماد کنید .مسئله را با او در میان

مسائل مالی و رازداری؛ اینکه به اسم آن شرکت

بگذارید و میدانید که میتواند شما را به درستی

پروژهای را قبول نکنید و تا پایان دوره کارآموزی در

راهنمایی کند.

محل دیگری به کار مشغول نشوید.

باالخره...

آیا بخشی از رزومه من محسوب میشود؟

کارآموزی فرصتی برای روبرو شدن با مسئلهی انتقاد

در پایان کارآموزی ،معموال گواهی پایان دوره به شما

است .کتاب «هیچکس کامل نیست» نوشته دکتر

تعلق میگیرد .این نشان میدهد شما چه مدت و در

هندری وایزینگر به خوبی مسئله انتقاد را تشریح

چه زمینهای با چه افرادی همکاری داشتید و بخشی

کرده و در فصلی مجزا به انتقاد در محیط کار پرداخته

از سابقه کاری شما محسوب میشود .شاید اولین

است.

تجربههای کاری شما بهترین تجربه ممکن نباشند،

کارآموزی یک چالش مدیریت ذهن و زمان و

اما به هر حال چیزهایی از آن یاد گرفتهاید .اگر به

خودشناسی است و تعیین میکند که چه آدمی از

شرکتی درخواست استخدام ارسال کنید ،سابقه کاری

خود میسازید؛ کسی که زود از کار و کوره در میرود

شما نقطه قوتی در برابر رقبا خواهد بود .اگر هم

یا کسی که حواسش به خود ،دوستان و همکارانش

خودتان کاری را شروع کنید ،تجربه شما در مدیریت

هست.

به کمکتان خواهد آمد .برای ایده گرفتن و دیدن

مراقب باشید که هنوز در ابتدای راه هستید و جا

رزومه دیگران میتوانید به پلتفرم لینکدین مراجعه

برای جبران هست .پس لطفا به خود و اطرافیانتان

کنید .لینکدین یک شبکه اجتماعی حرفای کار است

سخت نگیرید؛ مسیر خود را بیابید و با لذت برای

که توصیه میشود حتما در آن عضو شوید تا با دنبال

آنچه باید بدست آورید تالش کنید .هر مسئله

کردن حرفهایها و دوستانتان،

کوچکی ارزش انرژی شما را ندارد ،پس به آنچه
مهمتر است پر و بال دهید.

۲۴

کارورزی
سلیمهبهدادفر

کارورزی یک درس بدون واحد اختیاری با هدف کسب
تجربهی کاری است .در برنامه درسی وجود ندارد و نمره هم ندارد و
 ۳ساعت را باید
به صورت قبولی یا رد در کارنامه لحاظ میشود و  ۰۰
بگذرانید.
کارورزی یعنی چه؟
کارورزی به این صورت است که شما در یک شرکت (معموال
شتابدهندهها) شروع به یادگیری مفاهیم میکنید به این صورت
که استاد یا سرپرست تیم شما را راهنمایی میکند و بیشتر با روش
انجام کار آشنا میشوید .پس در واقع بیشتر تئوری است تا عملی.
کارورزی چه فایدهای دارد؟
معموال برای کسب یه سری از مهارتهایی که عالقه به یادگیری
اونها دارین خوبه .باعث میشه یه دید نسبت به اون داشته
باشین که آیا دوست دارین اون کار رو ادامه بدین یا نه و یا نقاط
قوت و ضعف خودتون رو بشناسین.
آیا با شرکت در کارورزی میتونم در اون شرکت استخدام بشم؟
معموال کارورزی برای یادگیری یه مهارته که شرکتها سعی میکنن
تا دانشی رو به کارآموز یاد بدن ولی اگر مهارت خوبی کسب کرده
باشین و عالقهمند باشین به شرکتهای استارتاپی معرفیتون

میکنن.
کجا میتونم کارورزی برم؟
معموال برای دانشجوهای کامپیوتر ،شرکتهای زیادی هستن که
میتونین این دوره رو در اونجا بگذرونین .خیلی از شرکتها هم
هستن که اطالعیه برای جذب نیرو میدن که ابتدا باید یه دوره
یادگیری بگذرونین و بعدا ممکنه استخدامتون کنن .در دانشگاه یزد،

ساختمانهای فناوری ،شتابدهندههای سندباد و پیشگامان و پارک
علم و فناوری در رشتههای مدیریت و کامپیوتر و  ...فعالیت دارند و
محیط خوبی برای کارورزی هستن .برای اطالع از دورهها و زمانهای
ثبتنام میتونین شبکههای اجتماعیشون رو دنبال کنین.

و در آخر...

خودتون باید تالش کنین تا مهارتی
را یاد بگیرین ،مسئول تیم و
حدودی بهتون

اعضای اون تا

آموزش میدن در نهایت خودتون
هستید که با تالش و پیگیریتون
میتونین

اون

مهارت

رو

یاد

بگیرین.
دورههای

کارورزی معموال وقت

گیرن (چون مجموع ساعات حضور
 ۳ساعت برسه)
حتما باید به  ۰۰
پس در نتیجه اگه بتونین در مدت
زمان دلخواه خودتون یه مهارتی رو
کسب

کنید

به

صرفه

تره.

آموزشهای آنالین زیادی هم وجود
داره که در طی اون اگه مشکلی هم
داشتید میتونین از اساتید و یا
دوستان و همکالسیهاتون که در
اون زمینه مهارت دارن بپرسین و
حلش کنین.
۲۶

پــــــــــروژهی
کارشنـاسی
ساراعباسی

یکی از درسهایی که بایستی در دوره کارشناسی
گذرونده بشه ،درس سهواحدی پروژه کارشناسی به
صورت عملی هست.
هدف درس پروژه ،پیادهسازی یا انجام طرحی هست

که شما تو این چهار سال دانشش رو پیدا کردین.
البته که در طول انجام دادن پروژه به مباحث و
مسائلی برخورد خواهید کرد که در نهایت به افزایش
دانش و اطالعات خودتون توی اون حوزه مربوط
میشه.
برای هر پروژه نیاز به کمک و راهنمایی استادی در

کنار خودتون دارین و چون ظرفیت هر استاد در هر
ترم بسته به تعداد نفراتی که میخواهند این درس
رو بردارن ،تغییر میکنه ،بهتره که از قبل با استادی
که میخواهید صحبت کرده باشید.
۲۷

اتمامپروژه

فایلتوضیحکامل
پروژهروداخلسامیاد
آپلودمیکنید

برایارائهنهایییکروز
رودانشگاهمشخص
میکنهوهمهبچهها
درهمونروزازپروژه
شوندفاعمیکنن

شروعپروژه

هرپروژهمیتونهتا۲
ترمزمانببرهامابرای
ادامهدادنترمدوم
اونبایدهمبه
دانشکدهاطالعبدین
همترمبعددوبارهاون
درسروداخلثبتنام
اصلیبردارین

قبلاخذپروژه

برایگروهیانجام
دادنپروژهبایدبا
استادخودتونصحبت
کنیدولیپروژهمعموال
فردیانجاممیشه

انتخاباستادراهنما

انتخابموضوعکه
میتونهپیشنهاد
خودتونیااستادراهنما
باشه

آپلودیکچکیدهاز
پروژهکهقصدانجام
اونرودارینداخل
سامیاد

۲
۸

۳
چگونهفعالباشیم؟ ۰ ................................
۳
ازقبولیتودانشگاهناراحتی؟ ۱ ......................
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بقـا در دانشگـاه
شگردهایتبدیلشدنبهیکدانشجویفعال...

چگونه دانشجوی فعالی باشیم؟
زهراصباغچی

فعال بودن برای یه دانشجو خیلی با اون چیزی که
توی

دبیرستان

به

عنوان

«فعالیت

دوست

و

آشنا

از

هم

رشتهایها

و

هم

کالسی»

دانشگاهیهاتون پیدا میکنید؛ و خالصه میفهمید

میشناختیم فرق داره .یه جورایی ویژگی یه

که کلی فعالیتهای جانبی دور و برتون هست که

دانشجوئه.

شاید تا بهحال اصال بهش فکر هم نکرده باشید؛ اما

اگه بخوایم دانشجوی فعالی باشیم ،صرفا این نیست

وقتی واردش میشید استعدادهای کشف نشدتون

که درس بخونیم و واحدها رو پشت سر هم پاس

کمکم رو میشه .اما الزمه این که به این مرحله

کنیم! نه.

برسیم ،فقط یه چیزه ،به چالش کشیدن خود و

یه دانشجوی فعال کسیه که ریسکپذیره و مدام

رفتن تو دل ماجرا! همین.

خودشو به چالش میکشه؛ اما چطور؟ شاید اصال

اصال هم مهم نیس که شما اون کار رو خیلی خوب

بگید من که همچین شخصیتی ندارم چطور میتونم

پیش ببرید و نتیجه عالی ازش بگیرید؛ همین که

دانشجوی فعالی باشم؟

شما خودتونو به چالش کشیدید و تجربهای نه

شاید هم یاد روزای اول ورودتون به دانشگاه افتادید

چندان کسب کردید مهمترین توصیف برای یه

که حتی تا هفتهها ،هیچکس هیچکسو نمیشناخت

دانشجوئه .پس نترس و برو تو دل ماجرا ...

و خب تو اون شرایط اگه هم رشتهایهاتونو
میدیدید ،به خودتون میگفتید :بابا اینا دیگه خیلی
خفنن! من کی باشم بینشون؟!

بهتره بدونید که تقریبا همه هم ورودیهاتون همین
فکرو دارن! فقط رو نمیکنن .بعد یه مدت که بگذره
و از این فضای خماری  ):رد بشید؛ میبینید که
دور و برتون پر شده از فعالیتهای جانبی؛ تو این
مدت ،کمکم با بچههای انجمن آشنا میشید؛ کلی

از قبولی تو دانشگاه ناراحتی؟
زهراصباغچی

از وقتی بچه بودیم ،بزرگترین آرزومون قبولی در

یا اصال با همه این موارد اوکی باشی و فقط به این

دانشگاه بوده .خب بهت تبریک میگم به آرزوت

فکر کنی که اگه توی جمع قرار بگیرم چه جوری

رسیدی !!

صحبت کنم؟ چه جوری ایده بدم؟ اصال میتونم؟

اما این وسط یه مشکلی وجود داره؛ اینکه اونقدرا

نه بابا من خیلی خجالتی ام! اصن اگه بد بگم چی؟

هم که فکر میکردی ،همه چی توی دانشگاه قرار

اگه ضایع بشم چی؟ اصال ولش! حرف نمیزنم که

نیست گل و بلبل باشه؛ از لحظه ثبت نام و ورود به

ضایع نشم! آره اینجوری بهتره.

خوابگاه و دانشگاه گرفته تا پاس کردن درسها و

یا هزار جور مشکل دیگه؛ بگذریم از مشکالت...

نمره گرفتن از استادها! هر کدوم برای خودش

میخوام اینو بهت بگم؛ اول اینکه ،تقریبا همه

پروسهای جدا داره .بگذریم از اینکه این دوران آرزوی

همینن ،تو توی این مورد تک نیستی .همه براشون

بچگیت بوده؛ راستش تو هر مرحله ممکنه برات هزار

از این مشکالت پیش میاد .پس اصال نگران نباش.

جور اتفاق بیوفته که اصال شک کنی از اومدن به
دانشگاه ،خوشحال باشی یا نه! اصال ممکنه همین
االن هم از این که چرا فالن دانشگاه تاپی قبول
نشدی کل ّی عصبانی باشی و از دانشگاه یزد بدت بیاد
و حتی نخوای دیگه ادامه بدی! شاید هم از اون

دسته افراد باشی که وقتی محیط و جو دانشگاه یزد
رو میبینند جا بخورند و بگن :این دانشگاه
دانشگاهی که میگفتن اینه ؟!
۳
۱

بعد هم ،مهم اینه که توی دانشگاه ،کلی مهارت کسب

کنی و بتونی روابطت رو با افراد بیشتر و موث رتر کنی؛ و
این کامال به خودت بستگی داره و شاید درصد خیلی
کمی دانشگاه و جو اون تاثیر داشته باشه .درست مثل
دانشجوهای کامپیوتر دانشگاه یزد که اگه پا حرفاشون
بشینی ،میبینی بر خالف محیط خشک خود دانشگاه
یزد ،انقدر با هم گرم و صمیمی اند ،که شاید تو نگاه
اول شک کنی که« :اینا واقعا فقط دو سه سال با هم
بودن؟!» و البته از همه مهمتر:
آقا ،دنیا دو روزه! دوران دانشجویی هم مثل برق
میگذره .انقد به خودت سخت نگیر!تو هر دانشگاهی
که باشی ،اگه بخوای درگیر یه سری اتفاقا بشی،
اونوقت بعد چهار سال میبینی که از بهترین دوران
زندگیت ،غیر از یه تعداد محدود خاطره ،چیزی یادت
نیست!پس خوش باش و از این دوران لذت ببر .دست
به کارای جدید بزن ،تو مسابقات شرکت کن ،خودتو تو
هر فعالیتی محک بزن و ببین چند مرده حالجی!
با دوستات ،با همورودیهات و حتی سال باالییها
حرف بزن و معاشرت کن؛ کلی چیزای جدید ازشون یاد
میگیری ،کلی تجربه و حتی کلی خاطرههای باحال
ازشون میشنوی اصال میتونی تو برنامههای bitalk
شرکت کنی! (میتونی از بچههای انجمن راجبش
بپرسی)
خالصه که انقدر توی دانشگاه یزد موقعیت برای ثبت
یه خاطره و تجربه خوب پیش میاد که نگم برات؛ فقط
کافیه دور و برت رو یه نگاه بندازی ،سخت نگیری و

خوش باشی؛ به همین راحتی ،به همین خوشمزگی!

۳۲

دستیار تدریس

فرنازفرهند

عالوه بر کالسهای برنامه هفتگی برای بعضی از

چه اقداماتی باید انجام داد؟

درسها کالسهای حل تمرین را نیز داریم که در آن

 .۱اقدام غیر رسمی :میتوانید با مراجعه به دفتر

و آموزش

استاد ،یا به صورت غیر حضوری و از طریق ارسال

تمرینهای مربوط به درس ،پروژه
نرمافزارهای مرتبط و غیره انجام میگیرد.

ایمیل با استاد درس ارتباط برقرار کنید و پس از ارائه

هدف از دستیار تدریس شدن چیست؟

رزومه ،استاد در این باره تصمیم میگیرند و در

کسب تجربه ،قوی کردن رزومه ،یادگیری و تسلط

صورت تایید استاد ،شما میتوانید کار خود را شروع

بیشتر ،تقویت ارتباط استاد با دانشجو و. ...

کنید.

چه کسانی میتوانند دستیار تدریس شوند؟

 .۲اقدام رسمی :این اقدام در واقع برای ثبت شدن

کسانی که این درس را در ترمهای گذشته با نمره

درخواست شما و دریافت دستمزد میباشد به این

عالی پاس کردند و تسلط خوبی نسبت به مطالب

صورت که ابتدا باید در سایت گلستان درخواست

دارند.

دهید سپس فرمی را از دانشکده گرفته و پر کنید در

کسانی که در مقاطع ارشد و دکترا روی شاخههای

ادامه ،آن فرم ،باید به امضای استاد مربوطه و رئیس

مرتبط با این درس مطالعه دارند.

ه
دانشکده درآید و در نهایت فرم مربوطه را باید ب 

کسانی که حوزه کاری مرتبط با این درس دارند.

آموزش دانشکده تحویل دهید.

کسانی که در این درس المپیادی هستند.

نتایج دستیاری استاد چیست؟

مبلغ دریافتی چه مقدار است؟

•

تجربه تدریس داشتن

در این مورد باید بیشتر به جنبه معنوی کار توجه

•

ارتباط بهتر با دانشجویان

کنیم! اما مبلغی هم به عنوان دستمزد پرداخت

•

ارتباط بهتر با استاد

میشود.

•

تجربه حضور فعالتر در جامعه
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انجمن علمی مهندسی کامپیوتر
معصومهشیخزاده

انجمن علمی دانشکدهی ما همیشه پرشور بوده! کال مدل بچههای
مهندسی کامپیوتر اینطوریه که با هم خیلی تعامل دارند .خیلی فرقی
نمیکنه ورودی چه سالی باشی؛ بین دوستات همیشه از ورودیهای
دیگه هم پیدا میشه…
با همهی این صمیمیتها ،انجمن مثل یه میز گرد میمونه که افراد
بیشتری رو با هم آشنا میکنه .حاال این میز گرد میتونه برگزاری یه
همایش باشه ،جلسه عمومی ،همکاری با انجمن و خیلی چیزهای

دیگه.
بچههای انجمنو هر موقع ببینی ،یا دارن میرن جلسه یا دارن از جلسه
برمیگردن!! بله ...شوخی که نیست .پشت این همه برنامه و رویداد،
کلی فکر و مشورت و ایدهپردازی هست .خروجی این جلسات میشه
 bitalk ،bitroad ،zerobitو غیره .همین کتابچهای که اآلن دارید
میخونید و کلی برنامهی دیگه که هدف همهشون برطرف کردن

مشکالت دانشجو و دانشکده و آماده کردن ذهن دانشجو برای
واقعیتهای دنیای کامپیوتره .تیم تولید محتوای انجمن هم هر
برنامهای باشه رو مثل جت میذاره تو شبکههای اجتماعی!
از تجربههای شیرین بچهها ،همکاری با انجمنه و از تجربههای خیلی
شیرینتر ،عضویت در انجمن! باور نداری؟! از خودشون بپرس ):
از این راهها میتونی از برنامههای انجمن خبردار بشی:

۳۴

مسابقـات
علی رشیدی

چه چیزی بهتر از هر چیز دیگر میتواند

هوش مصنوعی ،بازیسازی و … هستند.

مهارتهای یک فرد را محک بزند؟ امتحان؟ آزمون

چرا در مسابقات شرکت کنیم؟

استخدامی؟ این موارد تا حدی درست هستند اما

اگر به تاریخچه مسابقات نگاه کنیم ،همیشه هدف

بهترین نیستند .گزینه بهتری هم وجود دارد به نام

از برگزاری مسابقات ،سنجش شرکتکنندگان و

مسابقات .شرکت در مسابقات اختیاری است؛ در

ارزیابی بوده .شما میتوانید در مسابقات شرکت

زمینهای تخصصی برگزار میشود و مهمتر از آن،

کنید تا توانایی خود در زمینهای خاص را محک بزنید

میتواند به صورت تیمی صورت بگیرد.

و ضمن رقابت با سایر دانشجویان ،برای به دست

موضوع مسابقات چیست؟

آوردن جایزه مسابقه نیز تالش کنید.

مسابقات ما که معموال مسابقات برنامهنویسی

اما همانطور که گفته شد ،امروزه هدف مسابقات

رقابتی

تغییر کرده است .برگزاری مسابقات به یکی از

( (competitiveیا الگوریتمی برگزار میشوند .در این

فعالیتهای مورد توجه سازمانها و شرکتها برای

مسابقات که معموال تیمی هستند ،شرکتکنندگان

شناسایی استعدادها و جذب آنان تبدیل شده است

باید در مدت زمان معینی تعدادی سوال را حل کنند.

و خوب است که از این فرصت استفاده کنید تا

این مسائل با مباحث الگوریتم و ساختمان داده ،و

شانس خود را برای استخدام در این شرکتها

بعضا نظریه اعداد سروکار دارند .معتبرترین این

امتحان کنید .حتی اگر مایل به استخدام شدن

مسابقات ( ICPCکه قبال با نام  ACM-ICPCشناخته

نیستید یا فکر میکنید از سطح مهارت کافی برخوردار

میشد) است که در دو مرحله منطقهای و جهانی

نیستید ،شرکت در این مسابقات به شما کمک

برگزار میشود و میتوان آن را معتبرترین مسابقه

میکند تا خود را برای یادگیری مهارتها به چالش

مرتبط با علوم و مهندسی کامپیوتر دانست.

بکشید و حتی شرکت در یک مصاحبه استخدامی را

اما مسابقات ما به این دسته ختم نمیشوند .اخیرا

تجربه کنید .ضمن اینکه در این مسابقات میتوانید

توجه جامعه علوم و مهندسی کامپیوتر از مسابقات

با سایر شرکتکنندگان صحبت کنید ،شبکهسازی

سنتی الگوریتمی دارد به سبکهای جدیدی از

کنید و کلی نکات جدید یاد بگیرید.

هستند،

اکثرا

در

زمینه

مسابقات

مسابقات منعطف میشود .هدف از برگزاری این
مسابقات که معموال با حمایت شرکتهای فناوری
برگزار میشوند ،سنجش مهارت شرکتکنندگان در
حوزههای مشخصی است تا بتوانند بهتر نیروی کار
متخصص

را

شناسایی

کنند.

نمونههایی

از

مهارتهای مورد ارزیابی در این مسابقات شامل
برنامهنویسی

موبایل،

برنامهنویسی

وب،

برنامهنویسی به زبان یا تکنولوژی خاص (مثال جاوا)،

برنامه مسابقات درطول سال تحصیلی

تابستان

نیمسالدوم

مسابقهجاواکاپ
مسابقهیبینالمللی
برنامهسازیدانشجویی
))ICPC

نیمسالاول

مسابقهچالشهایحوزه
فناوریاطالعات
)Sharif ICT
)Challenge

نبردهوشمصنوعی
شریف
))Sharif AI Challenge

مسابقهبرنامهنویسیتلفن
همراهشریف

مسابقهکدنویسیمبهم
شریف
)Sharif Spaghetti
)Contest
* البتهزمانبرگزاریاینمسابقاتممکنههرسالتغییراتیداشتهباشه.

سواالت متداول در خصوص مسابقات
آیا دانشگاه هزینه مسابقات را متقبل میشود؟

آیا شرکت در مسابقات هزینه دارد؟

دانشگاه معموال هزینه مسابقات معتبر را به

مسابقات اغلب رایگان هستند و موارد کمی

تیمهای منتخب خود پرداخت میکند .این هزینه

وجود دارند که برای ثبتنام ،هزینه دریافت

شامل رفت و آمد (به استثنای بلیط هواپیما)،

میکنند .البته مسابقاتی که به صورت حضوری

خوراک و اسکان است .برای این موضوع باید با

برگزار میشوند ،حتی در صورت رایگان بودن،

سرپرست مسابقات دانشکده صحبت کنید و

مستلزم هزینههایی مانند رفت و آمد ،تغذیه و

همچنین میتوانید شیوهنامه حمایت از مسابقات

اسکان هستند.

استعدادهای درخشان را مطالعه کنید.
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روش بهتر درس خواندن
فرنازفرهند

اول ترم بچهها انگیزه خوبی دارند و در بیشتر

انجام پروژهها و تمرینها :معموال در این رشته،

کالسها شرکت میکنند .این عالیه ،اما اگر تا آخر ترم

بیشتر درسها پروژههایی دارند؛ حتما آنها را خودتان

همینطور بماند معرکه میشود! بهترین راه برای نمره

انجام دهید و در صورت نیاز از دستیاران تدریس

خوب گرفتن یادگیری در طول ترم هست

کمک بگیرید .انجام تمرینها ،بهترین ابزار برای جا

چند پیشنهاد برای یادگیری بهتر:

افتادن مطالب هستند.

پیشخوانی :برای بعضی درسها مانند الگوریتم،

خواندن منابع :معموال استادان اول ترم منابعی را

اندکی وقت گذاشتن برای مطالعه و تمرین قبل از

معرفی میکنند .اضافه کردن آن منابع در مطالعه

رسیدن کالس به آن مبحث ،شما را چند برابر جلو

هفتگیتان مخصوصا برای درسهایی که با حوزه

میاندازد و برای بیشتر درسها یک مطالعه کلی قبل

کاریتان در ارتباط هستند بسیار مفید است.

از کالس ،حسابی در یادگیری به شما کمک میکند.

چیز دیگری که به نظرم حسابی به یادگیری کمک

مرور کردن :اختصاص دادن زمانی بعد از برگشتن از

میکند مخصوصا برای کالسهای ظهر ،این است که

دانشگاه برای مرور دروسی که در آن روز داده شده

اگر میتوانید جایی را پیدا کنید و چند دقیقهای تا

است و همچنین انجام تکالیفی که گاهی اوقات

قبل از شروع کالس در آن خوابی کوتاه داشته

اساتید آخر کالس به عنوان تمرین میدهند به نظر

باشید.

من بهترین سرمایهگذاری برای امتحانات میانترم و

دروس عمومی :معموال امتحانات به صورت تستی و

پایانترم و یادگیری عمیقتر است.

با چند سوال تشریحی هستند و غالبا زمان
۳
۸

پیشبینیشده قبل از امتحانات برای مطالعه آنها کافی
است و پیشنهاد میشود اگر استادان این دروس ،نمره
اضافی برای «کنفرانس» در نظر گرفتند حتما از آن

استفاده کنید.
تعیین هدفی اصلی :به طور کلی اگر هدف اصلیتری
را برگزینید ،میتوانید تمام این جزئیات را پوشش
دهید؛ بدون اینکه حتی گاهی متوجه شوید که در حال
انجام این کار هستید .مثال این هدف کلی میتواند
یادگیری واقعی و عمیق یا افزایش اطالعات و
تواناییها و یا حتی اضافه کردن چیزی نو به جهان
باشد .معموال در این حالت ،شما خالقتر شده و
ناخودآگاه برای مشکالت پیش رو ،راه حلهای عملی را
خواهید داشت.
از نظر من در دوره کارشناسی وقت اضافی بیشتری
داریم .پس به عالیق خود بپردازید؛ از زندگی لذت
ببرید و پایهی خود را از لحاظ علمی برای زندگی کاری
آینده قوی کنید و اگر در زمینهای بهتر از بقیه هستید
به دوستانتان کمک کنید.
همچنین تقویت زبان انگلیسی در ادامهی فعالیت
علمی و کاری شما بسیار حائز اهمیت است.

۳
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استـــــــاد  -شــاگردی
محمدصادقعارف

استادان دانشگاه اولین افرادی هستند که توی دانشگاه براتون حرف

شما به عنوان دانشجو ،در

میزنن .از دانشگاه میگن .بهتون درس یاد میدن .از خاطرات

طول  ۱۴۰واحدی که در

دانشجوییشون براتون میگن .یه نیمسال خوب رو براتون رقم میزنن یا

دانشگاه میگذرونی ،با هر

بعضا حسرت یه نمره خوب از درس رو به دلتون میذارن .تو این مطلب

استاد تقریبا بیش از یک

میخوام دو روی سکه استاد  -شاگردی رو با هم ببینیم!

بار درس برمیداری و توی

استاد دانشگاه ،دریایی از تجربیاته! یه استاد دانشگاه حداقل مدرک

اون چند ترم به طور نسبی

دانشگاهیش دکترا است و حداقل ده سال در اون مقطعی که شما واردش

استادت

میشناسی.

شدین به تحصیل پرداخته.

عالوه بر اون خودت رو هم

بعضی از استادان دانشگاه بیشتر در زمینه علمی کار کردن و به قول

کمکم میشناسی و بر

خودمون بچه درسخون رشتهشون بودن و کلی تجربه از درست درس

اساس آیندهای که برای

خوندن و پژوهش درست و خارج رفتن و انتخاب درست مسیر آیندهتون

خودت متصور خواهی بود

توی درس بهتون میدن.

میتونی با استادی که

رو

احساس

بعضی از استادان هم هستند که درسته که درس خوندن؛ اما سرشون درد

باهاش

بیشتر

میکرده برای کار توی صنعت؛ و شرکت دارن و کلی از دنیای کسب و کار

نزدیکی

میکنی

میدونن .اصوال این اساتید درسی رو در دانشگاه ارائه میدن که با حرفه و

ارتباط بگیری و کارآموزی و

تکنولوژیهایی که توی شرکتشون استفاده میشه ،مرتبطه .شما توی

پروژه کارشناسی رو با اون

کالس این استادان مفاهیمی رو تجربه میکنین که بعدها تو دنیای کار

استاد برداری و کلی از

بسیار به شما کمک میکنه.

تجربیاتش استفاده کنی.

بیشتر

آخرین دسته استادانی هم که من  -نویسنده این نوشته  -مشاهده کردم،
استادانی هستند که عشقشون کمک به شما دانشجوها بوده و اومدن که
دانشگاه رو آباد کنن .استادانی که شما به عنوان رأسهای دانشگاه و
دانشکده میبینید و بعضا این استادان مراکزی رو در دانشگاه برای راحتی
شما تاسیس میکنند که هم به دانشگاه کمک بشه و هم دانشجویان
بتونن تجربه کسب کنن .این استادان شاید روی خشن دنیای کسب و کار
رو ندیده باشن؛ اما عشق به دانشجو و عشق به دانشگاه کامال توی
شرکتهاشون مشخصه و شما میتونین تجربیات خیلی خوبی رو از بعد
فنی توی شرکتهای اونا کسب کنی

۴
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دورههـــــــــــــــــای
مهــــــــــارتورزی
زهراداوری
رشتههای مهندسی علی الخصوص کامپیوتر از اون
دسته رشتههایی هستن که یاد گرفتن مهارتهایی
غیر از دروس دانشگاهی مثل زبانهای برنامهنویسی
و کار با فریمورکهای مختلف اهمیت زیادی داره.
اهمیت این موضوع انقدر باالست که اگر کسی کار با
اونها رو یاد بگیره امکان نداره تو بازار کار نتونه
جایی رو برای خودش باز کنه.
یه جورایی افرادی نیاز بازار هستن که به محیطها
مسلط باشن و از پس چالشها بر بیان.
به همین دلیل دانشکده مهندسی کامپیوتر  -یا به
طور جزئیتر ،انجمن  -این بستر مهارتآموزی رو برای
دانشجوها فراهم میکنه و از کسایی که تو این
زمینه مهارت کافی دارن و به تدریس مسلط هستن

دعوت به همکاری میکنه.
از اونجایی که بحث هزینه برای دانشجو خیلی مهم
هست ،این دورهها با کمترین هزینه ممکن برگزار
میشن.
دانشجوها به طور باورنکردنی میتونن با صرف هزینه
یک دوره از کالسهایی که خارج دانشگاه برگزار

میشه در چندین دوره مختلف شرکت و کسب
مهارت کنن.
در طول تعطیلی دانشگاه ،انجمن بستر برگزاری این
دورهها به صورت مجازی رو فراهم کرده.
چی بهتر از این؟

کـار دانشجویی
نویدشریعتی

کال دانشجوها و مخصوصا بچههای ورودی

چرا؟ به دو دلیل؛ اول اینکه جو صنعت و

جدیدتر در رابطه با بازار کار ،یک سری

بازار کار رو باید تجربه کرد و حتی با صحبت

سواالتی توی ذهنشون دارند از قبیل:

کردن هم نمیشه کامل توضیحش داد .دوم

دانشگاه چه نقشی توی ورود ما به بازار کار

جوابشون سر راست ،ثابت و مشخص

داره؟ چطور میشه کار و دانشگاه رو همزمان

نیست .کامال بستگی به خود طرف داره.

مدیریت کرد؟ آیا دانش الزم برای ورود به

اگه بخوام رک بگم ،باید بگم که مشخص

بازار کار رو دارم؟ نمیدونم تو چه حوزهای

کنید در چه نقطهای قرار دارید و دوست

میخوام کار کنم (نقشهی راه ندارم)!!

دارید به چه نقطهای برسید .از یه دید خیلی

که برای پیدا کردن جوابشون با مشکل

ساده و ناکامل ولی جامع بخوام بگم ،اگه

مواجهاند .سرچ توی اینترنت هم فقط

آیندهتون رو توی کار آکادمیک میبینید

سردرگمترشون میکنه.

بچسبید به دانشگاه.
۴۲

اگه وارد بازار کار هم شدید باز از دانشگاه

طراحی و حل کنید.

غافل نشید .توی رشته ما زمینه کاریهای

حرف آخر اینکه کاری که انجام میدید رو

مختلفی وجود داره و دانشگاه سعی میکنه

عمیقا دوست داشته باشید.
( road mapنقشهی راه)

دید کلیای از اونها رو به شما بده .این دید از

برای خودتون

طرفی ارزشش رو داره که یاد بگیرید و از

بچینید و مشخص کنید کجا ضعف دارید و

طرفی اونقدر عمیق نیست که بتونید باهاش

برطرفش کنید .شبکهسازی قویای داشته

وارد بازار کار حرفهای بشید .پس اگه به فکر

باشید .مهمترین دارایی شما ده سال دیگه

کار در صنعت هستید که بسیار بزرگ و به

افرادی هستن که باهاشون در ارتباط هستید

قول یکی از اساتید تشنه نیروی کار متخصص

نه حساب بانکی و … .

هست ،باید در حین تحصیل ،مهارت هم یاد

رشته ما به شدت بزرگه .هر تخصصی رو هم

بگیرید.

در نظر بگیریم کسی نمیتونه ادعا کنه به

بحث کار دانشجویی در اینجا مطرح میشه و

درجهای رسیده که دیگه چیزی برای یادگیری

تصمیم کامال با خودتونه .میتونید این

نداره .پس دائما خودتون رو رشد بدید و یاد

مهارت رو از بازار کار و با چالشهای مختلف

بگیرید.

یاد بگیرید و از طرفی کسب درآمد هم داشته

یاد بدید .تجربه شما کمک بسیار بزرگی به

باشید .میتونید خودتون رو قوی کنید و

افرادیه که اول راهی هستند که شما یه مدت

بیشتر روی دانشگاه یا مهارتهایی که یاد

پیش بودید .این تجربه و دانش رو ازشون

میگیرید سرمایهگذاری کنید .چالشهاتون

دریغ نکنید و حداقل یه ( hintراهنمایی)

هم با کمک اساتید یا دانشجوهای با تجربهتر

بهشون بدید.

۴۳
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فرایندها و ابزارها
چیزاییکهتواینچهارسالقرارهباهاشونسروکلهبزنیم...

معرفی ابزارها
سامانه
علیرشیدی

سامانه گلستان ،خود را «سیستم جامع

در صورت فراموشی رمز ،باید به کارشناس اداره

دانشگاهی» معرفی میکند .یک نرمافزار تحت

آموزش دانشکده مراجعه کنید.

وب است که بسیاری از فرایندها و گزارشهای

در گلستان با موجودیتهایی به نام «گزارش» و

دانشگاه در آن قابل انجام است تا نیاز به

«پردازش» سروکار دارید .برای دسترسی به این

مراجعه حضوری به دانشگاه را کم کند .از جمله

موارد دو راه اصلی وجود دارد .راه اول پیدا کردن

فعالیتهایی که میتوان در این سامانه انجام

آنها از منوی سمت راست ،و راه دوم با دانستن

داد میتوان مشاهده برنامه درسی ،مشاهده

شمارهی آنها و وارد کردن آن در کادر کوچک

نمرات ،اعتراض ،ثبتنام و … را نام برد .در طول

پایین صفحه است .در این متن سعی شده در

این فصل بسیاری از فرآیندها به این سامانه

مواردی که به گلستان ارجاع داده میشوید،

ارجاع داده میشوند.

شماره گزارش یا پردازش مورد نظر نیز ذکر شود

تمامی دانشجویان در بدو ثبتنام در دانشگاه

تا سریعتر به آن دسترسی داشته باشید.

یزد ،در این سامانه ثبتنام میشوند .بنابراین

در آخر ،دقت کنید که برای کار با گلستان باید

نیاز به انجام اقدام خاصی از سمت شما نیست.

صفحه کلید انگلیسی را فعال کنید و خود

ورود به این سامانه با یک نام کاربری (شماره

گلستان کاراکترهای انگلیسی را به کاراکترهای

دانشجویی) و رمز عبور صورت میگیرد که باید

فارسی نگاشت میکند.

در دورههای زمانی مشخصی آن را تعویض کنید.
۴
۵

معرفی ابزارها
سامیاد
علیرشیدی

سامیاد سرآیند عبارت «سامانه مدیریت

دقت کنید درسهایی که اخذ کردهاید لزوما در

یادگیری» است و در واقع نسخه ترجمه شده

سامیاد ایجاد نشدهاند؛ چرا که ممکن است

سامانه مدیریت یادگیریای به نام Moodle

استادی عالقه به استفاده از سامیاد برای

است .در این سامانه ،مدیر میتواند درسهایی

مدیریت درس نداشته باشد .اما در صورتی که

را ایجاد کند (برای مثال ،درس مبانی کامپیوتر) و

درسی را اخذ کردهاید و برای انجام فعالیتهای

درسها،

آن از سامیاد استفاده میشود ،باید در آن درس

فعالیتهایی را ایجاد کند (مثال تمرینهایی که

در سامیاد ثبتنام کنید .ثبتنام در یک درس دو

باید برای درس مبانی کامپیوتر تحویل دهید).

حالت دارد؛ در حالت اول استاد درس ،شما را

بسته به شرایط برگزاری دانشگاه ،ممکن است

ثبتنام کرده؛ که در این صورت نیاز نیست اقدام

شما از قبل در سامیاد ثبتنام شده باشید یا نیاز

خاصی انجام دهید و با مراجعه به سامیاد،

باشد خودتان ثبتنام کنید .در این خصوص

قسمت «درسهای من» میتوانید به درس

بهتر است به اطالعیههای دانشگاه توجه نمایید.

دسترسی داشته باشید .در حالت دوم ،باید با

در صورتی که نیاز باشد خودتان ثبتنام کنید

جستجو و یا مرور درسها ،درس مورد نظر را

نیاز به استفاده از ایمیل دانشجویی دارید که به

پیدا کنید و در آن ثبتنام کنید .ممکن است

زودی به آن خواهیم پرداخت.

برای ثبتنام نیاز به یک کلید (رمز) باشد که

استاد

درس

میتواند

در

این

توسط استاد در اختیار شما قرار میگیرد.
۴۶

فعالیتهایی که میتوانند در یک درس ایجاد شوند میتوانند شامل
موارد زیر باشند:
• تکلیف :استاد میتواند تکالیف را در سامیاد قرار دهد و شما باید
در مدت مشخصشده نسبت به تحویل آن اقدام کنید.
• امتحان :امتحان تا حد زیادی شبیه به یک تکلیف است ،اما چند
سوالی است و باید در مدت مشخصی به آن پاسخ دهید .ممکن
است تعداد دفعات شرکت در امتحان نیز محدود شده باشد (برای

مثال فقط دو بار بتوانید در امتحان شرکت کنید) .سواالت امتحان
میتواند چندگزینهای ،تشریحی ،آپلود عکس یا فایل و مواردی از
این دست باشد.
• کالس مجازی :ممکن است استاد نسبت به تشکیل یک کالس
مجازی در سامیاد اقدام کند که در این صورت ،با ورود به درس در
سامیاد ،میتوانید وارد کالس شوید .کالسهای مجازی در حال
حاضر در یکی از دو بستر  Adobe Connectیا Big Blue Button
برگزار میشوند.
• محتوا :همچنین استادان میتوانند در یک درس فایلهای مرتبط با
آن را نیز آپلود کنند؛ یا لینکهایی را قرار دهند که به آنها
دسترسی داشته باشید؛ مانند منابع و ارائههای درس.
• همچنین به قسمت «تاالر اعالنات» در یک درس نیز توجه داشته
باشید .استاد یا دستیاران تدریس میتوانند در این قسمت
اطالعیههای درس را قرار دهند؛ مثال تاریخ برگزاری امتحانات یا
نکاتی در خصوص درس.

۴۷

معرفــــی
ابزارهــــــا

دانشگاه به هر دانشجو ،استاد و کارمند یک آدرس ایمیل اختصاص
میدهد.

نشانی

ایمیل

دانشجویان

کارشناسی

به

قالب

 stunum@stu.yazd.ac.irاست که  stunumشماره دانشجویی
فرد میباشد.از این ایمیل میتوانید برای مقاصد زیر استفاده کنید:
• ثبتنام در سرویسهای دانشگاه :این سرویسها بعضا محدود
به ایمیل دانشجویی شدهاند .چون افراد خارج از دانشگاه امکان

ایمیل دانشجویی

ساخت ایمیل روی دامنه دانشگاه را ندارند ،سرویسهایی مانند

علیرشیدی

گیتلب دانشکده یا سامیاد ،در هنگام ثبتنام شما را ملزم

میکنند که از ایمیل دانشجویی استفاده کنید تا مطمئن شوند
دانشجوی دانشگاه یزد هستید.
• دسترسی به منابع و مقاالت رایگان :برخی وبسایتها و
کتابخانههای دیجیتال ،دسترسی به منابع خود را برای
دانشجویان رایگان کردهاند که برای تشخیص دانشجو بودن باید

ایمیل دانشجویی خود را استفاده کنید.
• مکاتبات اداری و دانشگاهی :خوب است که برای ارسال
ایمیلهایی که مربوط به امور دانشگاه یا امور اداری است و نیاز
است هویت شما به عنوان یک دانشجو در نظر گرفته شود ،به
جای ایمیل شخصی (مثال آدرس  )Gmailاز ایمیل دانشجویی
خود استفاده کنید.
برررررررررایدسترسرررررررریبررررررررهصررررررررندوقایمیررررررررلخررررررررود،بررررررررهآدرس
 https://stu.yazd.ac.irمراجعررهکنیررد .نررامکرراربریپیشفرررض،
شررمارهدانشررجویی،ورمررزعبررورهررمکرردملرریاسررت .پررسازاولررین
ورود،ازشررماخواسررتهمیشررودتررامنطقررهزمررانیخررودرامشررخص
کنیررد(تهرررانراانتخررابکنیررد) ورمررزخررودراتغییررردهیررد .اکنررون
میتوانیرردایمیلهررایدریررافتیخررودراببینیرردویررانسرربتبرهارسررال
ایمیلاقدامکنید.
۴
۸

سامانه مدیریت ایمیلی که استفاده میشود ( )Outlook Web Appگسترده و دارای
امکانات زیادی است که بررسی همه آنها از حوصله این مطلب خارج است اما ضروریترین

مواردی که باید بدانید را در ادامه ذکر میکنیم.

هر حساب ایمیل ،مقداری فضای مجازی

هر ایمیل امضای خود را نیز اضافه کنید .یک

دارد که در صورت پر شدن ،دیگر قادر به

امضا متشکل از نام شما ،سمت شما و

ارسال ایمیل نیست .برای چک کردن فضای

راههای ارتباطی شما میباشد .برای اینکه هر

باقیمانده از نوار باالی صفحه روی آیکون

بار هنگام نوشتن ایمیل امضای خود را تایپ

تنظیمات کلیک کنید« ،گزینهها» را انتخاب

نکنید ،از همان قسمت «گزینهها» به

کنید و از منوی سمت راست ،به «موارد

قسمت «پست الکترونیکی  >-چیدمان >-

کلی» و سپس «حساب من» بروید .از اینجا

امضای پست الکترونیکی» بروید و امضای

میتوانید فضای مصرفی را ببینید و در

خود را وارد کنید .اگر تیک افزودن خودکار

صورتی که دارد پر میشود ،ایمیلهای

امضا را نگذاشتید ،هنگام نگارش ایمیل روی

اضافی را حذف کنید.

دکمهی … کلیک کنید و «درج امضا» را

خوب است برای مکاتبات حرفهای به انتهای

انتخاب کنید.
۴
۹

مــعــرفــی ابــزارهــا
FTP
علیرشیدی

سرویس اشتراک فایل دانشگاه یزد که به اسم  FTPجا افتاده
است ( FTPدر اصل سرآیند  File Transfer Protocolاست)
فضایی است که دانشگاه فایلهای مورد نیاز دانشجویان ،کارکنان
و استادان را قرار میدهد تا بتوانند به آنها دسترسی داشته
باشند و آنها را دانلود کنند .در واقع این فضا ،یک download
 centerاست .به دالیلی (مانند به اشتراکگذاری منابع
دانشگاهی) دسترسی به این سامانه صرفا از طریق شبکه داخلی
دانشگاه ممکن است و نمیتوان از خارج از دانشگاه به آن متصل
شد.
محتوایی که روی این سامانه قرار میگیرد معموال نرمافزارهای
مورد نیاز رشتههای مختلف ،فیلمهای آموزشی ،کتابها ،مقاالت
و … هستند که استادان به دانشگاه ارائه میدهند تا آنها را روی
FTP

قرار دهد .برای

دسترسی کافیست

به

نشانی

 http://ftp.yazd.ac.irبروید (ممکن است برخی مرورگرها مانند

 IEنتوانند به آن دسترسی پیدا کنند که در این صورت الزم است
به صورت دستی پروتکل  httpرا در آدرس مشخص کنید).

۵۰

اینترنت و VPN
علیرشیدی

یکی از اساسیترین دغدغههای دانشجویان ورودی جدید ،خصوصا دانشجویان مهندسی
کامپیوتر ،بحث اتصال به اینترنت است .مطمئنم که االن سواالتی دارید که آیا در دانشگاه
یزد دسترسی به اینترنت دارم؟ چقدر ترافیک مصرفی به من تعلق میگیرد؟ سرعت اینترنت
چطور است؟ آیا فقط در مکانهای خاصی دسترسی به اینترنت امکانپذیر است؟ این سواالت
را در این بخش پاسخ میدهیم؛ اما بگذارید اول شبکه داخلی دانشگاه را معرفی کنیم.
۵۱

شبکه داخلی دانشگاه
دانشگاه یزد دارای یک شبکه کامپیوتری داخلی است
که روی این شبکه داخلی به تمامی سرویسهای

دانشگاه (شامل  ،FTPایمیل دانشجویی ،وبسایت
دانشگاه ،سامیاد ،گلستان و …) دسترسی دارید.
هنگام اتصال به شبکه داخلی دانشگاه ،ترافیک شما
از این شبکه خارج نمیشود و عالوه بر سرعت باالتر،
از سهمیه ترافیک حجمی ماهانه شما نیز کاسته
نمیشود .ضمن اینکه برخی سرویسها (مانند )FTP

صرفا از طریق شبکه داخلی قابل دسترس هستند.

اتصال به شبکه داخلی دانشگاه
در سرتاسر دانشگاه ،شامل محیط دانشگاه و
خوابگاهها ،راههایی برای اتصال به شبکه داخلی
دانشگاه در نظر گرفته شده است .شما میتوانید در
محیطهایی مانند مرکز محاسبات از طریق کابل و در

سایر محیطها که کابل در نظر گرفته نشده است به
صورت بیسیم به شبکه داخلی دانشگاه وصل شوید.
با اتصال به شبکه داخلی دانشگاه به تمامی
سرویسهای دانشگاه دسترسی خواهید داشت .نام
نقاط دسترسی بیسیم ) (WiFiمعموال نام ساختمانی
است که در آن هستید .تقریبا ساختمان و کالسی
نیست که به شبکه داخلی دسترسی نداشته باشد.

دسترسی به اینترنت
اما سوال اصلی شما این است که آیا میتوانیم در
دانشگاه به اینترنت متصل شویم؟ جواب بله است.
دانشگاه ،راهکارهایی برای اتصال شما به اینترنت نیز
در نظر گرفته است .پس از اتصال به شبکه داخلی

دانشگاه ،با روشی که در ادامه خواهیم گفت ،اتصال
شما به اینترنت برقرار میشود.
برای اتصال به اینترنت دو راه وجود دارد .در اکثر

مکانهای دانشگاه دسترسی به اینترنت از طریق
صورت

VPN

میگیرد

ایجاد VPN

(نحوه

 connectionرا در ادامه خواهیم گفت) و در بعضی
محیطها مانند خوابگاه به روش نقطه اتصال و
 loginکردن از طریق مرورگر صورت میگیرد .مزیت
روش دوم این است که هنگام اتصال با موبایل
میتوانید از فیلترشکن استفاده کنید.
در محلهایی که اتصال با  VPNصورت میگیرد ،باید
روی دستگاه خود یک اتصال  VPNاز نوع PPTP
ایجاد کنید .یک اتصال  PPTPبه چند مشخصه نیاز
دارد:
•

 :Gatewayیک آدرس برای اتصال  VPNکه باید
 m1.yazd.ac.irباشد.

•

نام کاربری :شماره دانشجویی

•

رمز :رمز پیشفرض حساب اینترنت شما ،کد
ملی است .این رمز قابل تغییر است.

بعد از اتصال به شبکه دانشگاه (با کابل یا بیسیم)
کافی است اتصال  VPNرا فعال کنید.
در محلهایی که روش دوم استفاده میشود (در حال
حاضر خوابگاهها) کافی است به یک نقطه دسترسی
بیسیم متصل شوید؛ مرورگر خود را باز کنید و یک
وبسایت

دلخواه

را

باز

کنید

یا

به

آدرس

 internet.yazd.ac.irمراجعه کنید .یک فرم باز
میشود و با وارد کردن مشخصات حساب اینترنت
خود (به طور پیشفرض ،شماره دانشجویی و کد

ملی) به اینترنت متصل میشوید.
۵
۲

حـســاب ایـنـتـرنـت
علیرشیدی

حسابها زیاد شدند نه؟ عالوه بر حساب

دلیل تعطیلی دانشگاه ،پهنای باند بیشتری به

کاربر گلستان ،سامیاد ،ایمیل دانشجویی و

خوابگاه اختصاص مییابد ،سرعت تا حدود دو

بقیه حسابهایی که شاید از آنها خبر نداشته

برابر باال میرود.

باشیم ،شما یک حساب اینترنت هم دارید .این

دقت کنید که با هر حساب اینترنت میتوانید

حساب یک نام کاربری و رمز عبور دارد که

تعداد محدودی (در حال حاضر  )۲اتصال

هنگام اتصال به اینترنت (چه از طریق  VPNو

همزمان داشته باشید .مثال میتوانید با موبایل

چه از طریق  )hotspottingاز آنها استفاده

و لپتاپ خود متصل شوید؛ اما اگر دوستتان را

میکنید.

یک شب به خوابگاه دعوت کردید و خواستید با

هر حساب اینترنت برای یک دانشجوی

حساب اینترنت شما به اینترنت متصل شود،

کارشناسی ،ماهانه  ۴گیگابایت ترافیک مجاز

باید یکی از دستگاههای خود را از اینترنت قطع

دارد .پس شما هر کجای دانشگاه که از طریق

کنید.

شبکه داخلی دانشگاه به اینترنت متصل شوید،

برای

دارید از ترافیک مجازتان مصرف میکنید .اما

مصرفی و باقیمانده ،و نمودار مصرف داده،

نکته جالب اینجاست :پس از اتمام ترافیک

میتوانید به پنل حساب اینترنت خود از طریق

مجاز ،اتصال اینترنت شما قطع نمیشود و فقط

آدرس  isp.yazd.ac.irدسترسی داشته باشید.

سرعت انتقال داده پایین میآید.

اگر رمزتان (که کد ملی است) افشا شده ،حتما

سرعت بستگی به نقطه اتصال و تعداد افراد

آن را تغییر دهید (قبل از اینکه فرد دیگری آن را

متصل دارد؛ اما در خوابگاه معموال سرعت

تغییر دهد) .تغییر رمز از طریق همین پنل

 ۴کیلوبایت بر ثانیه ،و
 ۳الی  ۰۰
دانلود حدود  ۰۰

امکانپذیر است .دقت کنید که بعد از تغییر رمز

پس از اتمام ترافیک مجاز ،بین  ۵۰تا ۱۵۰

باید هنگام اتصال به اینترنت (از هر دو روش)

کیلوبایت بر ثانیه است.

رمز جدید را ارائه دهید.

مشاهده

اتصالهای

فعال،

ترافیک

آخر هفتهها که خوابگاه خلوت میشود و به

۵
۳

از سال  ۹ ۹روی شبکه داخلی دانشگاه یک سرویس گیتلب راهاندازی شده که شما دانشجویان
میتوانید از آن برای مدیریت و هاستکردن مخازن (پروژههای) خود استفاده کنید .این
سرویس از آدرس  gitce.yazd.ac.irدر دسترس است.
به طور پیشفرض شما حسابی در این سرویس ندارید و باید ثبتنام کنید .این سرویس به
شیوهای پیکربندی شده است که فقط برای دانشجویان دانشگاه یزد قابل استفاده باشد؛ پس
باید از ایمیل دانشجویی برای ثبتنام استفاده کنید.

وبسایت دانشگاه یزد ،وبسایت بزرگی است که برای هر بخش دانشگاه قسمتی در آن
ایجاد شده است .دانشکده مهندسی کامپیوتر نیز یک صفحه در اختیار دارد که با مراجعه به
وبسایت دانشگاه به نشانی « >- https://yazd.ac.irمنوی پردیسها و دانشکدهها >-
دانشکده مهندسی کامپیوتر» ،میتوانید به آن دسترسی داشته باشید .در این صفحه
میتوانید اخبار دانشکده و اعضای هیئت علمی را مشاهده کنید.
اگر زمانی به ایمیل یا شماره دفتر فردی نیاز داشتید ،میتوانید با مراجعه به وبسایت
دانشگاه و صفحه دفترچه تلفن با وارد کردن نام یا سمت آن فرد ،مشخصات او را پیدا کنید.
۵
۴

وبسایت کتابخانه دانشگاه
علیرشیدی

یکی از مکانهای جذاب دانشگاه که پای هر دانشجویی
حتما به آنجا باز میشود ،کتابخانه دانشگاه است .شما
مجاز هستید که حداکثر  ۴کتاب را به صورت همزمان
امانت بگیرید و بعد از امانت گرفتن هر کتاب ۱۴ ،روز
فرصت دارید که کتاب را به کتابخانه برگردانید یا آن را
تمدید کنید .با هر بار تمدید کردن ۱۴ ،روز دیگر به مهلت
نگهداری کتاب اضافه میشود .اگر از مهلت بازگردانی
کتاب بگذرد و آن را تحویل ندهید ،هر روز مبلغی جریمه
خواهید شد تا کتاب را تمدید کنید یا بازگردانید.

۵۵

خُب ،اینها قوانین کلی کتابخانه دانشگاه

در نهایت ،برای مشاهده وضعیت کتابهای

بود اما هدف ما معرفی ابزاری است که کمی

امانتی ،از منوی باالی صفحه گزینهی

کار را برای ما سادهتر میکند .با استفاده از

«مدارک امانتی» را انتخاب کنید .در صفحه

وبسایت کتابخانه دانشگاه میتوانید بدون

باز شده ،ابتدا میزان تاخیر کل تاکنون و مبلغ

مراجعه به کتابخانه وضعیت کتابهای

بدهی را مشاهده میکنید؛ و در فهرست

امانتی خود را مشاهده کنید ،آنها را تمدید

پایین نیز لیست مدارک امانتی را به همراه

کنید و همچنین در فهرست کتابهای

اطالعاتی مانند تاریخ امانت ،تاریخ تحویل و

کتابخانه جستجو کنید و از موجود بودن یک

… میبینید .برای تمدید روی آیکونی که در

کتاب مطلع شوید.

ستون تمدید قرار دارد کلیک کنید تا کتاب به

برای ورود به سیستم کتابخانه دانشگاه،

مدت  ۱۴روز دیگر از تاریخ جاری تمدید شود

http://library.yazd.ac.ir

(مشخص است که بهتر است تمدید را به

مراجعه کنید و از منوی باالی صفحه ،گزینه

روزهای آخر موکول کنید ،چون هر کتاب را

همانند

به تعداد محدودی میتوان تمدید کرد و پس

به
ورود

نشانی
اعضا

را

انتخاب

کنید.

سامانههای قبل ،در این سیستم هم هنگام

از آن امکان تمدید وجود ندارد)

ثبتنام در دانشگاه برای شما حسابی ایجاد
شده است .نام کاربری مثل همیشه شماره
دانشجویی ،و کلمه عبور هم کد ملی است.

پس از ورود به سیستم ،از نوار جستجو
میتوانید کتاب مورد نظر را جستجو کنید.
تنظیمات زیادی برای جستجو وجود دارد که
میتوانید آنها را برای محدود کردن نتایج
اعمال کنید .دقت کنید که مانند گلستان
باید کیبورد شما انگلیسی باشد (و فارسی

تایپ کنید) و برای تغییر زبان به انگلیسی
کلید  F2را بزنید (تجربه کاربری خوبی
نیست ،قبول دارم) .در فهرست نتایج،
میتوانید پایین کارت مربوط به هر کتاب
گزینه محلهای نگهداری را انتخاب کنید تا از
موجود بودن کتاب مطلع شوید.
۵
۶

فـرآیـنـدهــــــــا

فرزانهتوسلی

معرفی به استاد:

دستیاری تدریس:

اگر دانشجوی ترم آخر هستید و فقط دو

برای دستیار تدریس شدن در درسی که به

درس غیر عملی از بین همه واحدهاتون

آن عالقهمندید و در آن تخصص کافی دارید

باقی مونده ،میتونید اون درسها رو به

باید طی یک فرایند دو مرحلهای عمل کنید:

صورت معرفی به استاد بگذرونید .به این

مرحله اول :به صورت حضوری یا از

معنی که الزم نیست در کالسهای درس

طریق ایمیل با استاد درس مورد نظرتون

شرکت کنید .خودتون درس رو مطالعه

صحبت کنید و رزومه خود را تحویل دهید و

میکنید؛ در آخر هم در امتحان پایانترم

سعی کنید موافقت استاد را دریافت کنید.

شرکت میکنید.

بعد از اون وارد مرحله دوم خواهیم شد.

بعد از ثبتنام درس به صورت معرفی به

مرحله دوم :ابتدا باید در سامانه گلستان

استاد ،باید به استاد درس مراجعه کنید و

درخواست کار دانشجویی دهید .بعد از آن

طبق نظر استاد و مطابق با زمان

فرم مربوطه را از دانشکده دریافت کنید و

مشخصشده در تقویم آموزشی در امتحان

پس از تکمیل ،به امضای استاد مربوطه و

شرکت کنید و بعد از ثبت نمره در سامانه

رئیس دانشکده برسانید .در نهایت نیز فرم

گلستان ،فارغ التحصیل خواهید شد.

را به آموزش دانشکده تحویل دهید.
۵
۷

عضویت در شورای مرکزی انجمن علمی

معصومهشیخزاده

برای عضویت در شورای مرکزی انجمن علمی ،اول باید در سایت امور فرهنگی دانشگاه،
قسمت انتخابات انجمن علمی ثبتنام کنین .ثبتنام انجمنهای علمی معموال اردیبهشتماه
قابل انجامه؛ اما همیشه فراخوانها و اطالعیههای دقیقش رو توی سایت دانشگاه،
پیامرسانها و پوسترها میتونید بینید.

اگر داوطلب عضویت انجمن علمی هستید ،باید معدل باالی  ۱۴داشته باشید ،ترم قبل
مشروط نشده باشید و در هیچ انجمن یا تشکل دیگهای عضو نباشید.
بعد از ثبتنام ،اطالعات شما توسط کارشناس بررسی میشه و در نتیجه ،کاندید شدن یا
نشدنتون مشخص میشه.

انتخابات انجمن علمی

معصومهشیخزاده

پس از تایید اطالعاتتون توسط کارشناس امور فرهنگی ،شما یک کاندید انتخابات انجمن

علمی هستید .تا زمان انتخابات ،میتونید شخصا یا با تشکیل ائتالف ،تبلیغ کنید و دل
بچهها رو بدست بیارید .البته از برنامهها و اهدافی که دارید هم غافل نشید و همه رو در
جریان برنامهتون قرار بدید.
انتخابات در بستر گلستان (پردازش  )۱۵۱۶۰انجام میشه و هر کسی میتونه به  ۵نفر از
کاندیداهای دانشکده خودش رای بده .نتایج انتخابات هم یک یا دو روز بعد از اتمام انتخابات
اعالم میشه.
۵
۸

حــذف اضــطراری

فرزانهتوسلی

حــذف تــرم

سعی کنید تا جای ممکن کارتون به

گاهی اوقات ممکنه شرایط خاصی برای

اینجاها نرسه ولی اگر رسیدین در جریان

دانشجو ایجاد بشه که نتونه ترمی که

باشید که در هر نیمسال تحصیلی شما

ثبتنام کرده رو به پایان برسونه .نگران

میتونید یک درس ،تاکید میکنم فقط یک

نباشید شما میتونید تمام دروس ترم رو

درس رو حذف اضطراری کنید که اونم چند

حذف کنید اما به این شرط که دالیلتون

تا شرط داره.

برای حذف ترم از نظر شورای آموزشی

اول اینکه در صورتی میتونید درس رو

دانشگاه موجه باشه .مثال حذف ترم با

حذف کنید که تعداد واحدهاتون منهای

گواهی پزشک .برای این کار باید اول از

واحدهای درس حذفشده کمتر از  ۱۴واحد

طریق سامانه گلستان درخواست حذف ترم

نشه.

رو ارسال کنید و مطمئن باشید که

دوم اینکه اگر درسی رو همنیاز کردید

درخواستتون تایید شده .فقط به این نکته

نمیتونید اون رو حذف کنید حتی اگر

دقت کنید که درخواست حذف ترم پروسه

مجموع واحدهاتون از  ۱۴بیشتر باشه.

نسبتا طوالنی خواهد داشت؛ بنابراین به

و سوم درخواست حذف از طریق سامانه

موقع اقدام کنید و ابن کارو به روزهای

گلستان هست .اما استاد درس هم باید

پایانی ترم موکول نکنید.

حذف رو در سامانه گلستان تایید کنه تا
عملیات حذف کامل بشه .پس حتما این
موضوع رو پیگیری کنید به این دلیل که
اگر استاد درخواست حذف اضطراری رو
تایید نکنه و شما در امتحان پایانترم
شرکت نکنید ،نمره شما صفر خواهد شد.
و در پایان اینکه آخرین مهلت برای حذف
اضطراری در تقویم آموزشی همون ترم
مشخص میشه؛ بنابراین حواستون به
تاریخها باشه.
۵۹

گـواهی اشتغال به تحصیل

اخــذ حـمــایــت مســابــقــات

فرزانهتوسلی

علیرشیدی

گواهی اشتغال به تحصیل برای ارائه به

مسابقات

اداره راهنمایی و رانندگی یا سازمان نظام

کامپیوتر وجود دارند که دانشجویان مایل

گواهی

به شرکت در آنها هستند ،اما شرکت در

اشتغال به تحصیل باید مراحل زیر رو

بعضی از آنها نیازمند پرداخت هزینه

انجام بدید:

است؛ هزینههایی مانند مبلغ ثبتنام،

مرحله اول :از طریق سامانه گلستان در

رفت و برگشت ،تغذیه و حتی اسکان.

قسمت درخواست ،تقاضای صدور گواهی

یکی از مراکز دانشگاه یعنی «مرکز

اشتغال به تحصیل ارسال کنید .همینطور

استعدادهای درخشان» تسهیالتی را برای

امکان درخواست شماره معافیت تحصیلی

شرکتکردن دانشجویان در این مسابقات

برای دانشجوهای پسر ،معدل ترم و

فراهم میکند.

معدل کل ،تعداد واحد گذرانده شده و

برای دریافت هزینه شرکت در مسابقات،

رتبه شما در بین هم ورودیهای خودتون

ابتدا در نظر داشته باشید که اعتبار

از طریق درخواست گواهی اشتغال به

مسابقه باید برای دانشگاه قابل توجیه

تحصیل انجام میشه.

باشد .معموال هر سال مرکز استعدادهای

مرحله دوم :بعد از ثبت درخواست باید به

درخشان لیستی را از هر دانشکده دریافت

اداره آموزش دانشکده مراجعه کنید و

میکند و از آنها میخواهد که مسابقات

درخواست چاپشده را دریافت کنید و

معتبر خود را برای اختصاص تسهیالت

گواهیای که دریافت کردید باید توسط

معرفی کنند.

اداره آموزش دانشکده مهر بشه در غیر

برای اطالعات بیشتر در این زمینه ،باید با

این صورت اعتباری نخواهد داشت.

سرپرست مسابقات دانشکده صحبت

مرحله سوم :در مرحله آخر گواهی شما

کنید و هماهنگیهای الزم را انجام دهید؛

باید توسط دبیرخانه اداره امور آموزشی که

زیرا دریافت تسهیالت نیازمند مطلع بودن

در ساختمان احمدی روشن قرار داره مهر

سرپرست

سراغ

و امضا بشه حاال گواهی شما آماده ارائه

سرپرست مسابقات را میتوانید از انجمن

به سازمانهای دیگه هست.

علمی بگیرید.

وظیفه

الزمه.

برای

دریافت

زیادی

در

مسابقات

حوزه

است.

مهندسی

۶۰

انـــتـــخـــاب گـــرایـــش

مــرخــصــی تــحــصیــلــی

ساراعباسی

فرزانهتوسلی

انتخاب گرایش بچههای کامپیوتر ترم ۴

در دورهی کارشناسی میتونید حداکثر دو

انجام میشه .ترم  ۴با استادان دانشکده

نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده

یه جلسه خواهید داشت که تفاوتهای

کنید که این مرخصیها در سقف مدت

دو گرایش رو بیشتر متوجه بشید و توی

مجاز تحصیلتون محاسبه خواهد شد؛

انتخابتون دقیقتر عمل کنید.

پس حواستون باشه که از این سقف

بعد از این که از گرایش مورد عالقهتون

عبور نکنید.

مطمئن شدید ،باید یه سر برید سایت

در صورتی با درخواست مرخصی شما

گرایش

موافقت میشه که شرایط خاصی داشته

ورودیتون ثبتنام و سپس گرایش مورد

باشید یکی از این شرایط مشکل پزشکی

نظرتون رو ثبت کنید.

هست که باید با تشخیص پزشک معتمد

سامیاد،

در

درس

انتخاب

دانشگاه از ادامه تحصیل معاف بشید.
دقت داشته باشید که درخواست مرخصی
تحصیلی را از طریق سامانه گلستان و
قبل از شروع ترم مورد نظرتون ارسال

کنید .آموزش دانشگاه در این مورد
تصمیم خواهد گرفت.
نکته :درخواست حذف ترم جزو دو
نیمسال مرخصی تحصیلیتون در نظر
گرفته میشه.

۶۱

انتخـاب واحـد
زهراابراهیمی

یکی از فرایندهایی که هر دانشجو بخواد
نخواد باید باهاش آشنا بشه و انجامش بده
انتخاب واحده! جز ترم اول که انتخاب واحد
به عهده دانشگاهه از ترم  ۲هر دانشجو
خودش باید واحدهایی که میخواد در طول
ترم بگذرونه رو انتخاب کنه.
انتخاب واحد کار حساسیه که البته برای هر
کسی بر اساس تواناییش و البته شرایطش
متفاوته.
انتخاب واحد سه مرحله داره که به طور

خالصه بخوام بگم:
اول ثبتنام مقدماتی که وسط ترم ،برای
ترم بعد انتخاب میکنی که تمایل داری چه
دروسی برای ترم بعد برداری.
دوم انتخاب واحد اصلی که طی یه فرایند دو
روزه انجام میشه و بدنه اصلی برنامه
دانشجو اینجا شکل میگیره.
سوم فرایند ترمیم که در طول اون تا ۴
درس رو میشه حذف کرد و  ۲درس جدید
برداشت یا حتی گروه یه درس رو عوض
کرد .ترمیم به مدت دو روزه و بعد از اون
برنامه ترم نهایی میشه.
۶۲

نکات مهمی که برای انتخاب واحد باید بهشون توجه

زمانی که مجبور نشدید ،طبق چارت پیش

کنید:

برید.

 .۱چند روز قبل از ثبتنام مقدماتی بخش اطالعات
جامع دانشجو در سامانه گلستان رو چک کنید ،اگه
نوشته بود مجاز به ثبتنام هستید که هیچ وگرنه
موس رو روی اون بخش که نوشته مجاز به ثبتنام

 .۵زمان انتخاب واحد حتما نباید همه
دروسی رو که توی ثبتنام مقدماتی انتخاب
کرده بودید رو بردارید؛ پس برای ثبتنام
مقدماتی خیلی سخت نگیرید.

نیستید ببرید تا ببینید دلیلش چی بوده و قبل از

 .۶برای اینکه روز انتخاب واحد بدونید چه

ثبتنام مقدماتی رفعش کنید.

درسهایی رو انتخاب کنید ،حتما قبل از

 .۲برای اینکه بتونید ثبتنام مقدماتی رو انجام بدید

انتخاب واحد یه برنامه برای خودتون بنویسید

باید فرم ارزشیابی استادان رو پر کنید .از طریق این

که وقت انتخاب واحد ،درسها تداخل

ارزشیابیه که دانشکده متوجه عملکرد استاد در طول
ترم میشه .سعی کنید انصاف رو رعایت کنید و اگه به
نظرتون استادی در بخشی ضعف داشت از دادن نمره
کم نترسید چون استادان نمیتونن بفهمن کی نمره
کمی بهشون داده .راحت باشید و هر چی نظر

واقعیتونه رو انتخاب کنید.
 .۳اهمیت ثبتنام مقدماتی :ثبتنام مقدماتیه که
مشخص میکنه چه واحدهایی در طول ترم آینده
تشکیل بشن! جدای از اون اگر درسی رو وقت ثبتنام
مقدماتی بر نداشته باشید ،روز اول انتخاب واحد با خطا

نداشته باشن و یادتون باشه برای نوشتنش
به چارت درسی هم توجه کنید.
 .۷اگر در طول انتخاب واحد با خطایی مواجه
شدید هول نکنید ،روز بعدش برداشته
میشه.
 .۸انتخاب واحد دو روزه؛ قرار نیست با ۵
دقیقه تاخیر همه چی خراب بشه پس اگه ۵
دقیقه دیر شد آرامش خودتونو حفظ کنید.
 .۹وقت انتخاب واحد ،اول دروس مهمتر رو
انتخاب کنید؛ مثل درسهای تخصصی ،و

مواجه میشید و نمیتونید اون درس رو بردارید .هر

بعد سراغ دروس عمومی برید.

چند روز بعد این خطا برداشته میشه ولی ممکنه یه

 .۱۰روز انتخاب واحد گزینهای به اسم انتظار

سری چیزا رو از دست بدید .ثبتنام مقدماتی وقت

برای بعضی دروس فعاله؛ زمانی که ظرفیت

زیادی ازتون نمیگیره؛ پس حتما انجامش بدید .در

گروهی از درس مورد نظرتون پر شده باشه با

ثبتنام مقدماتی ایدهآلترین حالت رو در نظر بگیرید.
یعنی با این فرض که همه دروس ترم جاری رو پاس
میکنید.
چه در ثبتنام مقدماتی چه در انتخاب واحد اصلی،

انتخاب این گزینه وارد صف انتظار میشید و
اگر کسی اون گروه درس رو حذف کنه شما
به صورت خودکار وارد گروه اون درس
میشید و درس براتون ثبت میشه.

همیشه اولویت با چارت درسیه! اگه مطابق با چارت
درسی پیش نرید ممکنه بعدا مشکل پیش بیاد؛ پس تا
۶۳

 .۱۱تاثیر معدل بر تعداد واحدهایی که در ثبتنام
مقدماتی و اصلی میتونید بردارید:
اگه معدل ترم زیر  ۱۲شده باشه ،سقف تعداد واحد ۱۴
تاست.
 ۲تا؛
اگه بین  ۱۲تا  ۱۷باشه ،سقف تعداد واحد  ۰
و اگه باالی  ۱۷باشه (معدل الف) ،سقف تعداد واحد

 ۲۴تا هست.
 .۱۲عوامل موثر بر زمان انتخاب واحد:
 ورودی چه سالی هستید؟اولویت انتخاب واحد با افرادیه که زودتر وارد دانشگاه
شدن .هر چقدر به فارغالتحصیلی نزدیکتر باشن
انتخاب واحد براشون اهمیت بیشتری داره؛ پس
طبیعیه اول این افراد انتخاب واحد کنن .انتخاب واحد
ورودیهای جدید معموال از ظهر شروع میشه.
 معدل ترم گذشتهتون چقدر بوده؟معدل ترم گذشته عالوه بر اینکه تعیین میکنه چند
واحد میتونید در طول انتخاب واحد بردارید ،در تعیین
زمان انتخاب واحدتون هم نقش داره! پس سعی کنید
معدل ترم اولتون خوب بشه تا زودتر مجاز به انتخاب
واحد بشید.
 چند واحد پاس کردید؟تعداد واحدهای پاس کرده هم در زمان انتخاب واحد
موثرن؛ هر چقدر بیشتر باشه زمانی که مجاز به انتخاب
واحد میشید هم زودتره.
 درسهایی که روز اول انتخاب واحد میشه برداشت:دروسی که توی ثبتنام مقدماتی برداشتید یا دروسی
که ترم پیش داشتید ولی به هر دلیلی نتونستید پاس
کنید یا حذف کردید.
 .۱۳سعی نکنید واحدهای زیادی بردارید تا زود همه
چی رو پاس کنید و تموم شه؛ سعی کنید از دوران
دانشجویی نهایت لذت رو ببرید.

۶۴

برای اینکه انتخاب واحد راحتی داشته باشید:
دروس ترم یک رو سرسری نگیرید؛ سعی کنید همه رو
با نمره خوب پاس کنید.
ثبتنام مقدماتی رو جدی بگیرید.
برنامهای که برای ترم بعد دارید رو منعطف بچینید تا
اگه گروه مورد نظرتون پر شده بود بتونید بازم همه
درسهای مورد نظرتون رو بردارید.
ساعت انتخاب واحدتون دو روز قبل از انتخاب واحد
مشخص میشه و با مراجعه به گلستان میتونید
ساعت دقیقش رو ببینید؛ پس به موقع برای انتخاب
واحد حاضر بشید.
هر درسی یه کد عددی مخصوص به خودش رو داره.
برای اینکه سریع بتونید اون درس رو پیدا کنید کد
دروس رو از قبل یادداشت کنید و وقت انتخاب واحد
کنار دستتون باشه.
سعی کنید آرامش خودتون رو حفظ کنید تا به خاطر

سخن آخر :ممکنه بار اول به

استرس مرتکب خطایی نشید.

خاطر نابلدی یا هر چیزی،

روز انتخاب واحد بعد از وارد کردن کد هر درس ،دکمه

اونطور که میخواید پیش نره؛

اعمال تغییرات رو بزنید که اگه مشکلی پیش اومد

ولی همه اینا تجربهای میشه

حداقل اون درس رو برداشته باشید.

برای دفعات بعدی .انتخاب

برای تغییر گروه درس ،گزینه «تغییر گروه»

واحد فرایند سادهای هست

وجود داره؛ از اون استفاده کنید .اگه بخواید
حذف کنید و دوباره بردارید ممکنه هم گروهی
که حذفش کردید و هم اونی که میخواید

بردارید پر بشن!

ولی در عین ساده بودنش
سرنوشت

شما

رو

تعیین

میکنه .یه انتخاب واحد اشتباه
میتونه باعث خراب شدن

همه چی بشه و در نهایت هم
کاری

کنه

فارغالتحصیلی

سختی داشته باشید .پس
سرسری نگیریدش!
۶۵

