
  وتريكامپعلوم ، و كاربردها و اترياضي هاي آشنايي با رشته
 نهفته پيچيده ظاهراً هاي وضعيت در كه است نظمي درك و توصيف يافتن، آن موضوع و است نظم علم رياضيات

  .كنيم توصيف را نظم اين تا سازند مي قادر را ما كه هستند مفاهيمي علم، اين اصولي ابزارهاي و است

 :گويد مي علم اين معرفي در تهران معلم تربيت دانشگاه رياضي استاد ديبايي دكتر

 علوم. كنيم مي مشاهده مخلوقات بقيه و گياهان در كه است طبيعي تجربيات كردن قانونمند رياضي، علم
  .دهند مي توسعه همچنين و كرده قانونمند و بندي دسته را تجربيات اين رياضيات

   :گويد مي علم اين معرفي در نيز صنعتي اميركبير دانشگاه رياضي استاد رياضي دكتر

 و باشد مي رياضي علم علوم، ساير علمي نظريات مشترك زبان يعني. است علوم ساير به دهي مدل علم رياضيات
  .باشد نمي علم كرد، بيان رياضي زبان به نتوان را علمي اگر امروزه

   ماهيت

 آن از بتوان جا همه در و هميشه كه نيست قواعد و فرمول يكسري افراد از بعضي تصور خالف بر ياضياتر
 براي و است جواب به رسيدن براي كردن فكر درست و مساله صورت فهميدن درست رياضيات بلكه كرد استفاده

 چندين مدت به حتي بتواند تا باشد داشته را الزم پشتكار و صبر بايد دانشجو ، توانايي اين آوردن دست به
  .كند حل را آن خالقيت و ابتكار با نهايت در و كرده فكر رياضي مسئله يك مورد در ساعت

 با نوعي به كه هايي مسووليت براي دولتي ادارات در تحصيالت، پايان از پس توانند مي رشته اين التحصيالن فارغ
 سازي بهينه امر در ها سيستم طراحي همانند اموري در خصوصي بخش در دارند، سروكار مسائل تحليل و تجزيه

 ،... و پرورش و آموزش در و رياضي هاي سازي مدل همانند اموري براي صنعت بخش در وري، بهره و
  .گيرند عهده به را متفاوتي هاي مسووليت

  ليسانس مقطع هاي گرايش

 شد، برگزار تهران در كه سوم جهان آكادمي اجالس يازدهمين در جهان رياضيدانان المللي بين اتحاديه رئيس
 تفكيك كاربردي و محض به را رياضيات اينكه نه آن، كاربردهاي و رياضيات بگوييم است بهتر كه كرد عنوان
  .نشود پيدا آن براي كاربردي روزي كه نيست رياضي مقوله هيچ ها رياضيدان اعتقاد به كه چرا كنيم



 در اما پردازد مي اثباتشان چگونگي و ها آن در موجود منطق ،ها استدالل و قضايا به بيشتر محض رياضيات
 اين در ديگر عبارت به شود، مي داده آموزش قضايا، گرفتن ركا به و كردن استفاده چگونه كاربردي رياضيات
  .گردد مي بيان جامعه در موجود مسائل در رياضيات كاربرد شاخه،

 رياضي مسائل حل به و نشست اي گوشه در بايد تنها كه كرد تصور نبايد شود مي محض رياضي از صحبت وقتي
 رياضي هاي ايده ديگر عبارت به دارد طبيعت با نزديكي ارتباط باال، مدارج در خصوص به علم، اين بلكه پرداخت

 رياضيدان فوريه قول به و گيرند مي طبيعت از را خود الهام غالباً ها رياضيدان بلكه رويد نمي پژوهشگران ذهن از
  .است رياضي اكتشافات منابع پربارترين طبيعت، در تعمق فرانسه نوزدهم قرن مشهور

 مثال براي باشد داشته مشخصي علمي كاربرد كه شود مي گفته رياضي از اي شاخه به كاربردي رياضيات عموماً
 شود مي گفته اي شاخه به نيز محض رياضي و باشد داشته كاربرد احتمال و آمار يا و فيزيك كامپيوتر، اقتصاد، در
 ادغام هم در چنان آن گرايش دو اين امروزه كه داشت توجه بايد اما پردازد مي رياضي پردازي نظريه به كه

  .كرد مشخص ها آن بين توان نمي را مرزي كه دان شده

 حوزه به ديگر بار شود، مي روبرو مشكل با عمل در چون و شده كاربردي مرحله وارد محض كامالً تئوري يك گاه
 ارتباط و تعامل يك يعني. شود مي كاربردي مرحله وارد دوباره نقايص، رفع از پس نهايت در و گردد برمي تئوري

 بهترين به ديگر شاخه تجربيات از شاخه، دو اين از يك ره و دارد وجود محض و كاربردي رياضي بين اي دوجانبه
  .باشد داشته اطالع شاخه دو هر از بايد موفق رياضيدان يك دليل همين به و كند مي استفاده نحو

  كاربردي رياضي 

 مسائل از كمي تحليل توانايي رياضي، دانش از كافي اندوخته با كه است كارشناسي تربيت شاخه اين از هدف
  .باشد داشته را باالتر سطوح در تحصيل ادامه توان نموده، كسب را ريزي برنامه و اقتصادي صنعتي،

  محض رياضي

 در تحصيل ادامه براي الزم آمادگي كه است رياضي علوم در جامع متخصصان تربيت رياضي، شاخه اين از هدف
 تحليل و تجزيه با آشنايي. باشند داشته را دانشگاهي سطوح در رياضي علم انتقال نيز و پژوهش به اشتغال جهت
  .است محض رياضي شاخه ديگر اهداف از نيز رياضي سازي مدل و رياضي قالب در مسائل

  



  رياضيات و كاربردها

اين واحدها كه كهاد نام  .هاي ديگر وجود دارد واحد درسي از رشته 30امكان اخذ  ،كاربردها و اترشته رياضيدر 
علوم كامپيوتر يا ، كاربردهاو  هاي نزديك به رياضي نظير آمار توانند برحسب امكانات دانشگاه از رشته دارند مي

ي  يعني اين رشته .هاي مهندسي ها رياضي است، نظير رشته هايي كه پايه اصلي آن يا از رشته .صنايع اخذ شوند
هاي رشته رياضي، براي عيني شدن عنوان رشته، دانشجو را  پذيري نسبت به گرايش انعطاف بر عالوه تاسيستازه 

  . كند هاي ديگر آشنا مي با كاربردهاي رياضي در رشته

و  رياضيات - 1 :شامل ،رياضيعلوم  هاي رشته براي ريزي آموزش عالي آموزشي مصوب شوراي برنامه ي برنامه
دفتر گسترش و برنامه ريزي آموزش عالي از  ،، از تارنماي زيركامپيوترعلوم  -3آمار و كاربردها  -2كاربردها 

 .وزارت علوم، تحقيقات و فناوري قابل بازيابي است

http://www.gostaresh.msrt.ir/Files/Course/3‐3‐b‐3.pdf  

  تخصصي درس چند از مختصري معرفي

  گسسته رياضيات

 ارائه و اثبات بر تاكيد با آن كاربردهاي و گسسته رياضيات مختلف هاي زمينه با آشنايي درس، اين از هدف
 اصل مولد، تابع ، بازگشتي رابطه و تفاضلي معادله  از دعبارتن درس اين هاي سرفصل. است مناسب هاي الگوريتم
 هاي طرح با آشنايي و آن كاربردهاي و بول جبر گراف، كاربردهاي ديگر و تطابق ماتريس، و گراف طرد، و شمول
 .رمزنگاري و كدگذاري تصويري، هاي صفحه التين، مربع بلوكي،

  پيشرفته سازي برنامه

 ساخت سازي برنامه ، ها برنامه سازي مستند  ، صحيح سازي برنامه همچون مباحثي به دانشجويان درس، اين در
 از اطمينان حصول برنامه، آزمايش و زدايي اشكال اول، زبان با آن مقايسه و سازي برنامه دوم زبان با آشنايي يافته،
 آشنايي ، كردن مرتب و جستجو هاي روش ها، رشته پردازش  شامل عددي غير هاي الگوريتم ، ها برنامه صحت

  .پردازند مي...  و بزرگ هاي طرح اجراي مترجم، هاي برنامه ديگر و كامپايلرها با مقدماتي

  



  عددي آناليز

 در. است مسائل عددي حل از شده ايجاد خطاهاي بررسي و عددي هاي الگوريتم ارائه درس، اين از هدف
 هاي سرفصل درس اين در. باشند مي تاكيد مورد نيز همگرايي نرخ و همگرايي بررسي تكراري، هاي روش خصوص
 و مشتق خطي، معادالت حل خطاها، آناليز خطاها، مختلف انواع حقيقي، اعداد نمايش  از عبارتند موجود
  .عددي ديفرانسيل معادالت حل و عددي گيري انتگرال

  ها داده ساختمان

 حلقوي، خطي، پيوندي، هاي ليست ،ها رديف و ها صف ، ماتريسها بردارها، ، ها آرايه با دانشجويان درس، اين در
 هاي درخت ،ها درخت كاربرد و نمايش روش ،ها آن پيمايش و ها درخت پيوندي، هاي ليست كاربرد و نمايش روش

  .شوند مي آشنا مربوط مسائل و پويا صورت به حافظه تخصيص ،ها آن نمايش و ها گراف گيري، تصميم

  عمليات در تحقيق

 خطي، ريزي برنامه رياضي، هاي مدل و ها مدل انواع عمليات، در تحقيق زمينه با دانشجويان درس، اين در
 پويا، ريزي برنامه، صحيح متغيرهاي ريزي برنامه با آشنايي مشابه، هاي مدل ساير نقل، و حمل مدل و ها شبكه
  .گردند مي آشنا احتمالي هاي مدل و خطي رغي ريزي برنامه

  آناليز رياضي

 موضوعاتي ها آن در و اند مربوط همگرايي و حد مفاهيم با كه است رياضيات از ييها بخش آن عمومي نام آناليز
 در معموالً را موضوعات اين. شود مي بررسي غيرجبري توابع و پذيري مشتق و گيري انتگرال و پيوستگي مثل

 از فضائي هر در را آنها توان مي ولي كنند مي بحث ها آن به مربوط توابع و مختلط اعداد يا حقيقي اعداد عرصه
. برد كار به دارد وجود) متريك فضاي( فاصله يا) توپولوژيك فضاي( نزديكي مفهوم آن در كه رياضي موجودات

 در رياضي اناليز .است برآورده سر حسابان هاي تعريف و مباني كردن دقيق به مربوط هاي كوشش از رياضي آناليز
 انتگرال انتگرال، مورد در مثال .است معني همين به اناليز كلمه. پردازد مي رياضيات استثنايي نقاط به واقع

 .است دقيق و ظريف اي زمينه رياضي آناليز. يابد مي تعميم لبگ انتگرال و يس اشتيل-ريمان انتگرال به معمولي
   .شود مي محسوب آناليز جزييات گرفتن نظر در بدون و كاربردي قسمت حسابان واقع در

  



 جبر

 براي معادالت و ها نشانه از جبر در. پردازد مي كميت و ساختار مطالعه به كه است رياضيات علم از اي شاخه جبر
 وارد جبري روابط در مختلفي هاي ثابت و متغيرها. كنند مي استفاده جبري مفاهيم بين ارتباط دادن نشان
. آيد مي دست به متغيرها مقادير شده مقرر معادالت اين انواع از كدام هر براي كه خاصي اصول طبق و شود مي
 بر نه ضرب و جمع مانند عملياتي حساب خالف بر آن در كه دانست حساب از تجريدي و تعميم را جبر توان مي

  . است محض رياضي اصلي شاخه سه از يكي هندسه و آناليز كنار در جبر. گيرد مي انجام نمادها بر بلكه اعداد

 به خود و پردازد مي ميدان و حلقه و گروه مثل تر پيشرفته جبري ساختارهاي مطالعه به مجرد جبر: مجرد جبر
 . شود تقسيم مي ناجابجايي و  جبر جابجايي جبر

 كه است جبر اين ٔحيطه در برداري فضاهاي و برداري فضاهاي ميان خطي هاي نگاشت بررسي: خطي جبر
  .دارد گوناگون اهي شاخه در بسياري كاربردهاي

  درآمد كار، بازار ، شغلي آينده

 كاربرد كوانتومي، مكانيك در تابعي آناليز مبحث مثال براي. است انكارناپذير مختلف علوم در رياضي كاربرد
 مورد است، رياضي معادله يك كه »الپالسي« معادله مهندسي هاي رشته بيشتر در يا و دارد زيادي بسياري
 كل در. كند مي ايفا مهمي بسيار نقش ها گروه نظريه و احتمال نظريه نيز شناسي جامعه در. گيرد مي قرار استفاده

 دنيا، تحقيقاتي و صنعتي مراكز همه در دليل همين به و دارند رياضي ساخت زير، صنايع همه كه گفت بايد
 نتيجه شود، مي ارائه نهايت در آنچه و دارند فعال حضوري علوم ساير دانشمندان و مهندسان كنار در ها رياضيدان

  .هاست آن تيمي كار

  :گويد مي ايران در موجود شغلي هاي فرصت مورد در دانشگاه اساتيد از رياضي دكتر

 چون داشت خواهيم نياز رياضيدان توجهي قابل تعداد به قطعاً باشند، داشته علمي جنبه مشاغل ما جامعه در اگر
 هيچ حاضر حال در كه نيست معنا آن به اين البته. كند حل علمي روش به را مشكالت تواند مي رياضيدان يك

 تر پررنگ صنعتي و تحقيقاتي مراكز در ها رياضيدان حضور بايد اما ندارد وجود رياضيدان يك براي شغلي فرصت
 يك مثال براي .گردد مي بيشتر دارد، الزم كه رياضياتي ميزان شود، تر تخصصي فرد يك شغل كه هرچقدر .باشد

 از اقتصادي هاي پروژه ريز برنامه يك يا و كند مي استفاده تصادفي فرآيندهاي و تابعي آناليز از الكترونيك مهندس
 تربيت امروزه دليل همين به. گيرد مي ياري كار ابزار عنوان به ، زماني سريهاي مانند آماري پيشرفته مطالب



 اهميت كنند، توليد يا و داده آموزش را نياز مورد رياضيات هستند قادر كه افرادي يعني رياضي، علم متخصصان
  .باشد مي رياضي دانش به توجه ، تكنولوژي در پيشرفت الزمه كه چرا. دارد زيادي بسيار

  .دارد رياضي رشته التحصيل فارغ يك توانايي مورد در جالبي نظر رشته اين دانشجويان از يكي اما

 ليسانس يك اما ندارد وجود رياضي التحصيالن فارغ جذب براي مشخصي مكان ما جامعه در كه است درست
 تالش و مطالعه با تواند مي آورد، مي دست به تحصيل طي در كه عميقي بينش و فكري نظم دليل به رياضي
  .گردد موفق ندارد رياضي با ارتباطي ظاهر در كه هايي شغل حتي ، ها شغل از بسياري در شخصي

  توصيه قابل و نياز مورد هاي توانايي

 صرفاً امر اين كه باشد دبيرستان رياضي درس بر تسلط رياضي، دانشجوي يك علمي توانايي ترين مهم شايد
  .است درس اين به شخصي عالقه زاييده

 بتوانند و باشند داشته را جديد هاي ايده جذب آمادگي ذهني نظر از كه است دانشجوياني نيازمند رشته اين
 و انتقادي تفكر ، علمي روحيه يك ديگر عبارت به. كنند حل را متعارفنا مسائل و كرده درك را نظم و الگوها
  .باشند داشته تحليل و تجزيه توانايي

 همان از رياضي مباحث به عالقمندي است، آن قوانين كشف و ناشناخته هاي عرصه به ورود رياضيات كه آنجا از
 براي را سخت بسيار هاي راه تواند مي كه است عالقمندي همين. شود مي مشخص دبيرستان در تحصيل دوران

  .سازد هموار رشته اين دانشجوي

 دقت كلي طور به باشد داشته را ها ناشناخته وادي در گذاري قدم جرات بايد چيز ره از قبل رياضيدان يك

  .باشد مي رشته اين در داوطلب توفيق در اصلي عامل سه پشتكار و صبر و صحيح تحليل و تجزيه

  رشته اين به كشور نياز كنوني وضعيت

 داراي كامپيوتر، الفباي دانستن بر عالوه كه دارد افرادي به نياز شركتي يا وزارتخانه هر است معتقد بابليان دكتر
 رياضي التحصيالن فارغ توانند مي ها شركت زمينه اين در. باشند مناسب گيري تصميم و تحليل و تجزيه توانايي
  .نمايند جذب را كاربردي يا و محض



 هاي رشته مهندسي، هاي رشته تمام  جمله آن از دارند جامعه در وسيعي جايگاه رياضي مختلف هاي رشته
  فضايي، اكتشافات كامپيوتر، علوم پزشكي، شناسي، زمين ، شناسي زيست، شيمي ، فيزيك پايه علوم مختلف

 به كشاورزي مختلف هاي رشته و مديريت صنعت، به وابسته هاي رشته غالب دولتي، هاي ريزي برنامه بازرگاني،
 اقتصادي هاي فعاليت از بزرگي بخش همچنين  كنند؛ مي استفاده مستقيم طور به آن از و اند وابسته رياضي رشته

 رياضي از غيرمستقيم يا و مستقيم ،... و نقل و حمل پتروشيمي، نفت، نظير مختلف هاي طرح در كشور توليدي و
  .كنند مي استفاده

  تكميلي نكات

  دكتري و ارشد كارشناسي مقاطع مختلف هاي گرايش

 مختلف هاي گرايش در ارشد كارشناسي مقاطع در توانند مي كاربردي رياضي كارشناسي مقاطع التحصيالن فارغ
 تحصيل به رياضي فيزيك و ديفرانسيل معادالت، سازي بهينه ،كنترل نظريه عددي، آناليز عمليات، در تحقيق
 در ارشد كارشناسي مقاطع در توانند مي دبيري و محض رياضي كارشناسي التحصيالن فارغ. دهند ادامه

 شده ياد هاي گرايش از يك هر در. دهند تحصيل ادامهمنطق  و هندسه جبر، رياضي، آناليز مختلف هاي گرايش
 پرداخته آن به دكتري رساله در نيز و تخصصي دكتراي مقطع در كه دارد وجود تري تخصصي هاي شاخه زير
   .شود مي

  دكتري و ارشد كارشناسي مقاطع

 تر عميق ديدي با كاربردي و تحقيقاتي پژوهشي، هاي جنبه به تكميلي تحصيالت مقاطع در كه اين به نظر
 و هستند زيادي محاسباتي و تحقيقاتي و علمي هاي توانايي داراي مقاطع اين التحصيالن فارغ شود، مي پرداخته

 در خود علمي مراتب افزايش ضمن دانشجويان دكتري، مقطع در. دارند اي ارزنده و مهم نقش اجرايي كارهاي در
 اي منطقه و ملي سطح در تحقيقاتي هاي طرح انجام جهت در را خود صالحيت و توان قدرت، خاص، زمينه يك

. باشند مي پژوهش طريق از اجرايي و علمي معضالت رفع و دانش مرزهاي توسعه به قادر و دهند مي افزايش
 پژوهشي، و علمي مراكز در خود، ويژه تخصص به توجه با توانند مي تكميلي تحصيالت مقاطع التحصيالن فارغ
 جذب پژوهشي عضو يا علمي هيات عضو عنوان به عالي آموزش مراكز و صنايع و ها دانشگاه تحقيقاتي، مراكز
  .گردند

 از بسياري جذب امكان اكنون هم تحقيقاتي، امور انجام به ها مؤسس و صنايع رويكرد با خوشبختانه
  .است شده فراهم رياضي، هاي رشته تكميلي تحصيالت التحصيالن ارغف



  وتريكامپي علوم  رشته
 وتريكامپعلوم از  نياروز افزون  ي، و بهره برداررهيو غ يپزشك، ، اقتصادعي، صنايم مهندسوعل عيسر شرفتيپ 

 ي و كاربرد در حل مسائل وتريدانش كامپ يريكارگ به يبرا النيالتحص و فارغ انيدانشجو يآماده سازضرورت 
  .كند يم شتريبروز به روز  ياديبن

 وتريكامپي و اصول مباناست كه بر  وتريكامپي ها رشتهدر گروه  ها رشته نيتر كيكالسي از كي وتريكامپعلوم 
مورد توجه قرار  رامجموعه علومي است كه تمامي مباحث نظري كامپيوتر   قتيحقدارد و در  اريبس ديتاك
   .دهد يم

وقتي معلوم . اختراع شد وتري، واژه كامپشد يمحاسباتي توسعه داده م يها نيهمچنان كه ماش 40در حوالي دهه 
علوم را  هيكلي و جستجو و مطالعه در بررس تواند يم ندارد بلكه ييتنها براي محاسبات كارا وتريشد كه كامپ

با استقبال  و افتيگسترش   يالديم 60دانشگاهي در دهه  يا به صورت رشته وتريرشته علوم كامپ، دينما ليتسه
 .دانش آموزان رو برو شد

 نيبهتر بهي ابي دست آن هدف نيتر مهمو  استي اضيرو  وتريكامپ دانشي ارتباط پل وتريكامپ علوم
  . است دقت نيشتريبخطا و  نيتر كمو با  زمان نيتر كمدر ) مسأله حلي ها روش(موجود  يها تميالگور

 مسائل حل بهي منطقي و اضير ديدبا  كه است وتريكامپ متخصصي گروه تيترب رشته نيا هدف گريد عبارت به
، علمي محاسبات طهيحي چهار دارا رشته نيا .ي بپردازنداضير اي و يمهندس اي وتريكامپ علومدر  شده مطرح

 . است     ياطالعاتي ها ستميسي محاسبات و دگيچيپي هوشمند، ها ستميس

ي عني است؛ ياضيرافزار در  ي و نرمعدد زيآنالي ، خطر يغي ، خطي زير برنامه نهيزمي در علممحاسبات  •
 . شود يممطالعه  وتريكامپدر  اتياضير كاربرد شيگرا نيادر 

  .دينما يمي بررسو محاسبات را  ها تميالگوري محاسبات سخت زانيم زيني محاسبات دگيچيپ •
  . ي پرداخته است اطالعاتي ها ستميسي و افزار نرمي ها پروژه تيريمدي هم به اطالعاتي ها ستميس •
ي و طراحي، بررسبه  كهو بازار است  كاربردي به جدو نگاه  ديجدي ا رشتهي هوشمند ها ستميس شيگرا •

  .پردازد يمي ريادگي تيقابلبا  ريپذي آموزش ها ستميسارائه 
ي مختلف حل ها راهي بررسبه  كهاست  وتريكامپي در علوم ا هيپاي از دروس مهم و كي ها تميالگور هينظر

 نهيبهي و ساز ادهيپدرس  نياهدف  گريدبه عبارت .  پردازد يمو بهتر  تر عيسر، تر نهيبهي ها روشي ارمسئله به ي
 . است تميالگور كردن

تفاوت  لكن. داردنرم افزار  وتريكامپي رشته مهندس با ياديشابهت زم وتريكامپاگر چه علوم  كه استي گفتن
ي مهندس برخالف وتريكامپ علوم رشته كه است نياافزار در  نرم شيگرا وتريكامپي مهندسبا  رشته نيا عمده



ي در حضور ريغي دارد و آموزش نظر قاتيتحق جنبه شتريبو  استي كارگاهي و شگاهيآزما دروسفاقد  وتريكامپ
 . و ثمر بخش تر است تر معمولرشته  نيا

ي عموم اطالعاتالبته الزم است .  دينمابرخورد  مسائلي با اضير استداللتوانست با  خواهد رشته نياي دانشجو 
حضور  كيي براي خوبي توانائ نكند پشت قيتحقو  مطالعه به كهي صورتي در ليالتحص فارغاز  پسو  داشتهي خوب

  .و رقابت داشته باشد كارموفق در بازار 

 يمهندس ليالتحص با فارغ ياريشباهت بس يدر مقطع كارشناس وتريعلوم كامپ ليالتحص فارغ يشغل يها فرصت 
مطرح  كيبه حل مسائل تئور شتريرشته ب نيا النيالتحص نرم افزار دارد اما در مقاطع باالتر، فارغ شيگرا وتريكامپ

  . پردازند يم وتريكامپ شده در علم

با در نظر گرفتن  رايز. را در توسعه كشور خواهند داشت يمهم ارينقش بس وتريرشته علوم كامپ النيالتحص فارغ
از مراكز  ياريدر بس توانند يم شود يم جاديا هو موضوعات مربوط يها با توجه به مواد درس كه در آن يليپتانس

و با  رنديرا بر عهده گ يمهم فيها وظا ها و وزارتخانه ها و شركت و سازمان يقاتيو مراكز تحق يبزرگ صنعت
و  ي، اطالعاتيكي، انفورماتي، محاسباتيدر بعد نرم افزار ژهيرا به و يمهم نقش با ارزش يها شركت در پروژه

  . داشته باشند يزيو برنامه ر يارتباطات

مهم و قابل توجه است و به  اريو هماهنگ كننده بس ريبه عنوان مد وتريعلوم كامپ ليالتحص در كل نقش فارغ
در  ياضيعلم ر( اتياضياقتصاد و ر ي، مبانتيرياصول مد نهيدر زم يرشته دروس نيا انيدانشجو ليدل نيهم
 .كنند يمطالعه م) مؤثر است اريبه هدف بس يابي دست يروش برا نيمسائل و انتخاب بهتر ليتحل

رشته  اين. كرد تاسيسرا  كامپيوتردر  كاربردو  كاربردي رياضيرشته  1366در سال  اميركبير صنعتيدانشگاه 
دانشجو در  تربيت اهميت خاطر به اميركبير صنعتيلذا دانشگاه . منحل شد ها دانشگاه تماميدر  1374سال  رد

 نتيجه كهانجام داد  كامپيوترعلوم  رشته اندازيراه  براي زيادي هاي تالش كامپيوترو  رياضيمرتبت با  هاي زمينه
 اولين ء جز اميركبير صنعتيدانشگاه  .شد 1376در سال   كارشناسيرشته در مقطع  اين كارآن آغاز به 

در  كهرشته  اينارشد  كارشناسيمجوز ارائه مقطع  خصوص به. كردرشته استقبال  اين زا كهبود  هايي دانشگاه
البته با توجه . كردارشد را آغاز  كارشناسيدانشجو در مقطع  پذيرشو در همان سال با  كرد دريافت 1378سال 

 رياضياز  گرايشي طريقاز  توانند مي رشته اين دانشجويان ايراندر  كامپيوترعلوم  دكتري دورهبه عدم وجود 
در  1383از سال  كامپيوترعلوم  گرايش دكتري دوره اولين. دهند تحصيلادامه  دانشكده ايندر  كاربردي
 .است شده اندازيراه  اميركبير صنعتيدانشگاه  كامپيوترو علوم  رياضي دانشكده

  



 عيصناعلوم و  انكار رقابليغ اركاني از ك، يوتريكامپعلم » مادر«به عنوان  وتريكامپ، رشته علوم ايدندر تمام  
 كارشناس كهچرا  قرار دارد وتريطرفداران كامپ رشته در صدر انتخاب نيران ايدر خارج از ا . شود يممحسوب 

با  تواند يم تيريمدي با آشنائ زينبا مسائل و  افتهي و ساخته يمنطقو برخورد  كيتئور هيپارشته، با داشتن  نيا
 . باشد عيصناو  وتريكامپي مهندسان براي مؤثر كمك، ديمفي جامع و ها برنامه، با نوشتن ديجدي ها روشابداع 


