


سخنی با نو دانشجویان
سالمی دوباره!

ممنــون کــه بــار دیگــر هــم مگیــت را انتخــاب 

کردیــد.

ابتــدا اجــازه دهیــد خــوش آمــدی عــرض کنیــم 

خدمــت ورودی هــای جدیــد موسســه آمــوزش عالــی  

ارشــاد دماونــد بــه خصــوص نــو دانشــجویان رشــته 

ــر!  ــی کامپیوت مهندس

خیلــی خوشــحالیم کــه دوســتان جدیــد و فعــال بــه 

جمــع مــا کامپیوتــری هــا اضافــه شــدند و جامعــه مــا 

را بــزرگ تــر کردنــد.

امیدواریــم کــه هــر کــدام از مــا بتوانیــم بــه یکــی از 

بهرتیــن هــای رشــته خــود تبدیــل شــده و بــه قــول 

معــروف، رسی از رس هــا درآوریــم.

البتــه کــه شــا تــازه اول راه هســتید و وارد مســیری 

ــد  ــه ســختی خواهی ــی و البت ــر از  شــگفتی و تازگ پ

شــد. امــا انتهــای هــر مســیر پــر تــالش، گلســتانی از 

موفقیــت و رسبلنــدی خواهــد بــود.

ــه  ــت ک ــی اس ــته های ــزء رش ــر ج ــته ی کامپیوت رش

نیازمنــد تــالش و یادگیــری بــدون وقفــه اســت و 

دانشــجو مــدام بایــد بــه روز باشــد چــون هانطــور 

کــه میدانیــد علــم دنیــای امــروز بــر پایــه ی کامپیوتر 

و تکنولــوژی اســت و همــه چیــز مــدام در حــال بــه 

روز رســانی شــدن اســت. 

ــای  ــه درس ه ــت ک ــن اس ــا ای ــه ش ــا ب ــنهاد م پیش

ــه  ــر درس را ب ــه و ه ــدی گرفت ــود را ج ــگاه خ دانش

طــور کاربــردی یــاد بگیریــد چــون قطعــا پیــش نیــاز 

آموختــه هایــی خواهنــد بــود کــه بــه طــور جــدا فــرا 

ــد گرفــت.  خواهی

ــر  ــی باالت ــای خیل ــه جاه ــه ب ــد ک ــر میخواهی ــا اگ ام

دســت پیــدا کنیــد، نبایــد تنهــا بــه دروس دانشــگاهی 

اکتفــا کنیــد بلکــه بایــد مــدام در حــال فــرا گرفــن علوم 

ــا و در جهــت رشــته خــود باشــید. روز دنی

درایــن راه میتوانیــد هــم از اســتاد هــای خــود کمــک 

گرفتــه و هــم از تجربــه ی دانشــجوهای تــرم هــای 

باالتــر اســتفاده کنیــد. البتــه مــا هــم از کمــک بــه شــا 

دریــغ نخواهیــم کرد.شــا میتوانیــد بــا فعالیــت داشــن 

در محیــط دانشــگاه بــه خصــوص بــا کمــک بــه انجمــن 

ــط  ــط درســی، محی ــار محی ــودن، در کن ــا ب و همــراه م

ــوب  ــت خ ــن  فرص ــد و از ای ــه کنی ــم تجرب کاری را ه

بــرای کشــف کــردن اســتعداد و عالیــق خــود اســتفاده 

کنیــد تــا بتوانیــد مســیر درســت را انتخــاب کــرده و آن 

را  پــرورش دهیــد تــا وارد محیــط کار جــدی شــوید.

ــا از  ــید ام ــده باش ــران ش ــی نگ ــا کم ــن ج ــا ای ــاید ت ش

ســختی هایــی کــه در مســیرتان اســت نرتســید .رشــته 

ی کامپیوتــر انقــدر شــاخه هــای مختلــف دارد کــه هــر 

کــدام بــه طــور جداگانــه و مفصــل، حــرف بــرای گفــن 

دارنــد. شــا بــا مطالعــه و تحقیــق میتوانیــد در شــاخه 

ی مــورد عالقــه ی خــود بــه فعالیــت بپردازیــد و البتــه 

ــوید  ــد نش ــا امی ــن راه ن ــه در ای ــم ک ــم میگویی ــاز ه ب

زیــرا انســان بــا تــالش اســت کــه بــه موفقیــت دســت 

پیــدا میکنــد.

بــرای همــه ی شــا مهندســین کامپیوتــر آینــده، آرزوی 

موفقیــت و پیرشفــت روز افــزون داریــم و امیدواریــم 

ــام نشــدنی  ــالش مت ــد و ت ــا امی ــه در مســیر خــود  ب ک

قــدم برداریــد.
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آشنایی با دنیای رشته کامپیوتر
رشــته کامپیوتــر دارای فرصــت هــای شــغلی بســیاری 

ــه  ــا و زمین ــاخه ه ــداد ش ــه تع ــه ب ــا توج ــت و ب اس

هایــی کــه دارد مــی توانیــد در حــوزه مــورد عالقــه 

خــود وارد شــوید و اگــر عالقــه منــد بــه کار باشــید 

ــد  ــرو نخواهی ــکاری روب ــکل بی ــا مش ــت ب ــج وق هی

ــه  ــوید ک ــن ش ــر کاری مطم ــل از ه ــس قب ــد. پ ش

ــد در آن وارد  ــه میخواهی ــته ای ک ــا رش ــغل ی ــه ش ب

شــوید عالقــه منــد هســتید. برخــی از ایــن شــاخه هــا 

عبارتنــد از: انــواع برنامــه نویســی، طراحــی ســایت، 

ســئو، گرافیــک کامپیوتــری ، شــبکه هــای کامپیوتــری 

ــت . و امنی

هــر کــدام از ایــن شــاخه هــا دنیایــی رسشــار از 

مبحــث و مطلــب بــرای یادگیــری اســت کــه پــا 

گذاشــن در هــر کــدام شــا را وادار بــه یادگیــری و 

ــد چــون متــام شــدنی  کســب اطالعــات بیشــرت میکن

نیســتند و هــر روزه بــا پیرشفــت دنیــای کامپیوتــری 

بایــد در هــر زمینــه بــه علــم خــود بیافزاییــم. کلــی 

شــاخه و مباحــث مختلــف و جزئــی تــر وجــود 

دارد ولــی مــا بــه توضیــح مهــم تریــن هــا خواهیــم 

ــت. پرداخ

برنامه نویسی
از برنامــه نویســی رشوع میکنیــم کــه در حقیقــت پر 

ــا  کاربردتریــن شــاخه ی ایــن رشــته اســت و اکــرا ت

میگوییــم رشــته ی مــا کامپیوتــر اســت ، بــه مــا مــی 

ــد یعنــی کــد نویســی مــی کنــی؟ در حقیقــت  گوین

برنامــه نویســی کامپیوتــر، خــود دارای شــاخه هــای 

ــزار،  ــخت اف ــی س ــه نویس ــه برنام ــی از جمل مختلف

نــرم افــزار، موبایــل و وب اســت کــه برنامــه نویــس 

کدهــای برنامــه هــای آن هــا را مــی نویســد.

 

متــام آن چیــزی را کــه از طریــق کامپیوتــر مــی تــوان 

ــتم  ــا سیس ــه ت ــری گرفت ــای کامپیوت ــازی ه ــد از ب دی

ــل  ــی مث ــه های ــدوز و برنام ــل وین ــی مث ــل های عام

Office از جملــه محصــوالت نــرم افــزاری اســت کــه 

ــان  ــه نویس ــا را برنام ــی از آن ه ــل توجه ــش قاب بخ

کامپیوتــر تولیــد کــرده انــد. زبانهــای برنامــه نویســی 

مثــل جاوا،پایتون،ســی  دارد  انــواع مختلفــی  هــم 

شــارپ و... کــه یادگیــری هــر کــدام ، مفیــد خواهــد 

ــود. ب

طراحی سایت
ــورد  ــیار م ــاخه ای بس ــه ش ــایت ک ــی س و کار طراح

ــه  ــت و ب ــری اس ــای کامپیوت ــه ه ــن بچ ــه در بی عالق

ــن حــوزه  ــه ای ــازار بزرگــی ک ــت کار و ب ــت جذابی عل

ــته  ــا داش ــوزه ه ــه ح ــه بقی ــبت ب ــت نس ــن اس ممک

ــاد  ــیار زی ــاخه بس ــن ش ــه ورود در ای ــل ب ــد، متای باش

ــت. اس

ــه  ــم : 1- برنام ــس وب داری ــه نوی ــوع برنام ــا دو ن  م

 . frontend ــس ــه نوی ــس backend ، 2- برنام نوی

ــد وب کســی اســت کــه  ــک ان ــک برنامــه نویــس ب ی

ــا  ــه م ــایت ک ــی از س ــمت های ــی قس ــه نویس برنام

ــگاه داده  ــم را انجــام میدهــد مثــل رسور ، پای منیبینی

ــم  ــا نداری ــه آنه ــه دسرتســی مســتقیم ب ــواردی ک و م

ــرار دارد .  ــایت ق ــه در پشــت س ــی ک و قســمت های

 PHP ، Java ، Python ــی ــه نویس ــای برنام ــان ه زب

ــان  ــن زب ــرد تری ــن و پرکارب ــی تری MySQL ،  عموم

ــد  ــک ان ــده ب ــعه دهن ــک توس ــه ی ــتند ک ــی هس های

بایــد بدانــد . البتــه زبــان PHP کاربــرد بیشــرتی بــرای 

توســعه بــک انــد وب دارد . ایــن زبــان بــرای برنامــه 

ــوا اســتفاده میشــود. ــت محت نویســی رسور و مدیری
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بــه کســی کــه عملیــات کــد نویســی ظاهــر ســایت و 

 frontend چیزهایــی کــه مــا میبینیــم را انجام میدهــد

میگوینــد در واقــع برنامــه نویــس فرانــت انــد مســئول 

طراحــی رابــط کاربــری و ظاهــر ســایت اســت.

ــس  ــه نوی ــک برنام ــاز اســت ی ــه نی ــی ک ــارت های مه

 HTML ــای ــان ه ــامل زب ــد ش ــد وب بدان ــت ان فران

CSS ، JavaScript ،  و ) کتابخانــه هــای مربــوط 

بــه ایــن زبــان هــا ( اســت . یکــی از کتابخانــه هــای 

مربــوط بــه زبــان جاوااســکریپت ، جــی کوئــری 

)JQuery ( اســت .

 Content( عــالوه بــر ایــن ، سیســتم مدیریــت محتــوا

 CMS و یــا بــه اختصــار )Management System

ماننــد وردپــرس، جومــال و ... طراحــی شــده انــد کــه 

کار طراحــی ســایت را بســیار راحــت تــر کــرده اند. در 

واقــع کدهــای بــک انــد و فرانــت انــد ایــن سیســتم، 

نوشــته شــده اســت و شــا فقــط کافــی اســت توســط 

ــرده و راه  ــدام، ســایتی را طراحــی ک ــا هرک آشــنایی ب

انــدازی کنیــد. بطــور خالصــه ،CMS سیســتمی اســت 

کــه جهــت مدیریــت ســاده محتــوای وب ســایت بــه 

کار مــی رود.

ــتعدادهای  ــش اس ــر گرای ــه ه ــال  ورود ب ــر ح در ه

خاصــی را مــی طلبــد بــه عنــوان مثــال کســی کــه وارد 

گرایــش طراحــی ســایت مــی شــود هــر چــه ســلیقه 

گرافیکــی بهــرتی داشــته باشــد و تســلط بیشــرتی روی 

مســائل روانشاســی رنــگ هــا و رابــط هــا و تجــارب 

کاربــری پیــدا کنــد موفــق تــر خواهــد بــود. 

کارهای گرافیکی
ــز  کارهــای گرافیکــی کــه راجــع بــه آن گفتــه شــد نی

شــاید یکــی از مباحثــی باشــد کــه بــه علــت کار زیبــا 

وجذابــی کــه دارد باعــث جــذب شــا شــود.

کارهایــش  کنــار  در  کامپیوتــری  دانشــجوی  هــر 

نیازمنــد ایــن خواهــد بــود تــا طرحــی را از خــود 

اخــرتاع کنــد. طراحــی پوســرت ،لوگــو، مجلــه، کارت 

اســتفاده  بــا  کــه  و...  تبلیغاتــی  کارهــای  ویزیــت، 

همچــون مختلــف  گرافیکــی  افزارهــای  نــرم  از 

بــه  Illustrator،photoshop،Coreldrawو....میتــوان 

آنهــا پرداخــت و ایــده هــای شــگفت انگیــز و جذابــی 

را تولیــد کــرد. امــروزه کارهــای گرافیکــی بــزرگ درامــد 

خوبــی نیــز دارنــد و شــغلی اســت کــه در همــه حــال 

ــوزه  ــون در ح ــرد چ ــد ک ــب در ام ــا آن کس ــوان ب میت

تبلیغــات وزیبایــی کار، بــه چشــم مــی آینــد.

سئو
 Search Engine مخفــف ســه کلمــه SEO عبــارت

ــازی  ــه س ــی بهین ــه معن ــه ب ــت ک Optimization اس

ــا امــروزه  ــرای موتورهــای جســتجو اســت. ام ســایت ب

Search Experience Optimization ایــن مفهــوم بــه

ــازی  ــه س ــا بهین ــت ب ــر اس ــه براب ــه ک ــر یافت ــز تغیی نی

ــد  ــر بای ــارت دیگ ــه عب ــتجو، ب ــری از جس ــه کارب تجرب

بــرای رضایــت کاربــر از نتیجــه یافــت شــده نیــز اهمیت 

ــل شــویم.  خاصــی قائ

در واقــع ســئو بــه منظــور بهبــود عملکــرد ســایت 

شــا براســاس اســتاندارهای موتورهــای جســتجو و 

جــذب بازدیدکننــدگان بیشــرت و توســط ســئو کار انجــام 

میگیــرد. ســئو را می تــوان مجموعــه ای از روش هــا بــراي 

تغيــر اســرتاتژيک وب ســايت ها دانســت. ايــن فرآينــد 

ــن عوامــل مرتبــط صفحــه و افزايــش  ــان مهمرتي ــه بي ب

ــردازد. ــتجو، می پ ــج جس ــه نتاي ــت آن در صفح اهمي

راحتــي  بــه  کــه  نيســت  ســاده ای  فرآينــد  ســئو 

پياده ســازي شــود زيــرا نيازمنــد دانــش زيــاد، علــم 

اســت. صــر  و  زمينــه ای  پيــش 
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موتور هــاي جســتجو بــا تغيــر مــداوم الگوريتم هــاي 

هســتند؛  پيش بينــی  قابــل  غــر  خــود  رتبه بنــدي 

ــروز نگــه داشــن  ــن وظيفــه مهندســن ســئو ب بنابراي

ــه اســت. ــن زمين ــات خــود در اي اطالع

 200 از  بيــش  دارای  گــوگل  رتبه بنــدي  الگوريتــم 

از  اســت.  يــک ســايت  رتبه بنــدی  معيــار جهــت 

ــن  ــن اي ــت مهم تري ــئو می بايس ــن س ــن رو مهندس اي

ــد. معيار هــا را جهــت پياده ســازی موفــق ســئو بدانن

بســته بــه اينکــه چگونــه کلــات کليــدي رقابتــی در 

ــئو  ــد، س ــرار مي گرن ــتفاده ق ــورد اس ــازی م ــه س بهين

ــه نتيجــه  ــا ب ــا ماه هــا طــول مــی کشــد ت هفته هــا ي

ــازی  ــج بهينه س ــت نتاي ــن اس ــه ممک ــر چ ــد. اگ برس

جســتجو بــه رسعــت ديــده نشــود ولــی در دراز مدت 

مزايــاي ســئو باعــث افزايــش رتبه بنــدی ســايت و 

ــت. ــدگان اس ــش بازديدکنن افزاي

شبکه
ــای  ــبکه در دنی ــوم ش ــم وارد مفه ــر بخواهی ــا اگ و ام

کامپیوتــری شــویم بایــد بدانیــد کــه دنیایــی بــزرگ و 

ــراوان و  ــه ف ــد مطالع ــری اســت و نیازمن ــر از یادگی پ

خوانــدن مطالــب زیــادی اســت چــون منیتــوان فقــط 

ــا  ــبکه اکتف ــوم ش ــن مفه ــاخه آن در گف ــک ش ــه ی ب

کــرد.

شــبکه هــا عــالوه بــر وظیفــه انتقــال دیتــا بیــن 

اجــزای درونــی یــک سیســتم، وظیقــه انتقــال آن بیــن 

ــد.  ــده دارن ــر عه ــز ب ــا را نی ــتم ه ــران و سیس کارب

ــهیل  ــث تس ــای رایانــه ای باع ــردن در دنی ــبکه ک ش

ــران میشــود. ــان کارب ــع می ارتباطــات و اشــرتاک مناب

ــا ، نحــوه اتصــال و آدرس  ــواع شــبکه، اتصــاالت آنه ان

ــه مطــرح  دهــی و مباحــث دیگــری کــه در ایــن زمین

ــال  ــرای دنب ــئله ای ب ــد مس ــدام میتوان ــر ک ــت ، ه اس

ــری شــا باشــد. کــردن و یادگی

ــت  ــده اس ــب ش ــبکه موج ــت ش ــن اهمی ــن بی در ای

ــار افــرادی  ــا فرصــت هــای شــغلی فراوانــی در اختی ت

کــه در دوره هــای تخصصــی آموزشــی شــبکه رشکــت 

ــرد. ــد قــرار بگی کــرده ان

از دوره مقدماتــی  بــرای یادگیــری شــبکه  میتــوان 

+network اغــاز کــرد کــه پیــش نیــاز اســت و بعــد از 

 ccna آن بــه رساغ حرفــه ای تــر شــدن بــا دوره هــای

)سیســکو( و بعــد MCSA )مایکروســافت( و...رفــت.

امنیت
بعــد از حرفــه ای شــدن در شــبکه، بــا علــم زیــاد بــه 

ــا رشوع  ــه ب ــت ک ــوان رف ــی ت ــبکه م ــت ش رساغ امنی

ــن ســازی  ــوذ و ام ــه هــان تســت نف دوره)CEH( ک

ــی  ــر م ــای دیگ ــت و security+ و دوره ه ــبکه اس ش

ــای خــود حــرف  پــردازد کــه ایــن مبحــث نیــز در دنی

ــاد دارد. ــرای گفــن زی ب

ــارت و  ــب مه ــه و کس ــد عالق ــا نیازمن ــن ه ــه ای هم

مطالعــه زیــاد و در کنــار آن تــالش بــرای رســیدن 

ــه جایگاهــی اســت کــه هــدف شاســت. در اینجــا  ب

گوشــه ای از هــر شــاخه در کامپیوتــر گفتــه شــد . از 

ایــن پــس درخواســت مــا از شــا ایــن اســت کــه بــه 

مطالعــه زیــاد بپردازیــد تــا دانــش خــود را بــه عنــوان 

مهنــدس کامپیوتــر در دنیــای امــروز بــه ســطح باالتری 

برســانید.
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لیست اعضای انجمن :
علی مدرسی ) دبیر انجمن (

عرفان بختیاری

محمدرضا رسائی

لیال نوری

مریم زهره وند

ریحانه چلندری

مرجان حسن زاده

زینب حیدری

رس دبیر نرشیه :
لیال نوری

نویسندگان :
تیم محتوا نویس انجمن 
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دو هفتــه نامــه انجمــن علمــی مهندســی کامپیوتر 

زیــر نظــر معاونــت فرهنگی دانشــجویی موسســه 

آمــوزش عالــی ارشــاد دماوند

قبل از اینکه تســـلیم بشـــی، به ایـــن فکر کن که ســـال دیگه 

این موقـــع کجایی، اگـــه االن جا نزنی!

وقتی مشـــکالت مانعت میشـــن، مسیر رســـیدن به هدفت رو 

هدفتو! نـــه  بده،  تغییر 

شاره دوم مگیت

آبان ماه 1398


