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  بسمه تعايل
  

گرايش نرم  –ضرورت تأسيس رشته مهندسي كامپيوتر 
 افزار

 در دانشكده فني مهندسي دانشگاه اراك
 

مي خواهيم در ابتدا اين سؤال را مطـرح كنـيم كـه تفـاوت 
زمان كنوني بـا دوران گذشـته چيسـت؟ مسـلم اسـت كـه براسـاس 
ر بكارگيري نيروي عقل ، انسان توانسته است با اختراع ماشين د

عليـرغم طراحـي و سـاخت .  جهت ايجاد رفاه نسل ها حركت كنـد 
سيســتمهاي ماشــيني گونــاگون بشــر هنــوز در فكــر اتوماســيون 

" مخصوصا  پـس از پـا بـه عرصـه  ظهـور گـذاردن . سيستمهاست 
بعنوان يك ماشـين قابـل برنامـه ريـزي تـب و تـاب " كامپيوتر

صـر بـه فـرد قابليت منح. اتوماسيون در انسان بيشتر شده است 
كامپيوتر يكي از عوامل سـرعت بخشـيدن بـه توسـعه و تحـول در 

حال كـه در طراحـي و اتوماسـيون . جوامع مختلف بشري شده است 
سيستمها از كـامپيوتر اسـتفاده ميشـود ، سـؤال اينجاسـت كـه 

، ساخت و استفاده از كـامپيوتر  متخصصين مورد نياز براي طراحي
  كجا بايد تربيت شوند ؟ 

ايجاب كننده اختراع اين ماشين يكي از ضـرورت هـاي  ضرورت
تشكيل دوره هاي تربيت نيروي انساني متخصص در دانشـگاهها مـي 

پيشرفت روز افزون علم و تكنولوژي كامپيوتر ، اطالعـات . باشد 
و ارتباطات و بكار گيري كامپيوتر در كليه زمينه هاي كاربردي 

شده اسـت كـه كـم كـم  ، تحقيقاتي، اطالع رساني و آموزشي باعث
شرايطي ايجاد شود كه زندگي بدون كامپيوتر ناممكن و يـا سـخت 

به عقيده بيشتر كارشناسان ، اساتيد دانشگاهها و صـاحب . شود 
نظران در آينده بسيار نزديك زندگي بدون كامپيوتر و شبكه هاي 

مختـل ) همانند زنـدگي بـدون بـرق ( اطالع رساني مبتني بر آن 
نابر اين تعدد زمينه هاي اسـتفاده از كـامپيوتر  ب. خواهد شد 

به نسبت ديگر رشته ها  ، تأسيس دوره هاي آموزشي عالي مربوطه 
  .  را ضرورت مي بخشد 

به داليل زير ايجاد رشـته مهندسـي كـامپيوتر در دانشـگاه 
  :اراك در دستور كار قرار گرفته است 

 : وجود زمينه هاي فراوان كـاربرد كـامپيوتر در اسـتان - 1
دانشــگاهها و مراكــز آمــوزش عــالي دولتــي و خصوصــي  ، 

ماشـين  –پااليشـگاه  –كارخانه ها و شركتهاي  پتروشيمي 
آذر  –آونگـان   - آلومينيوم سـازي  –برق باختر  –سازي 

واگـن پـارس و صـدها  –آلـومرول  –ادوات كشاورزي  –آب 
شركت توليدي و صنعتي دولتي و غير دولتي ديگر  در شـهر 

و جود دارند كه آنرا به ) و ديگر شهرهاي استان ( اراك 
بخشـهاي . يك قطب صنعتي مهم در كشور تبديل كـرده اسـت 

كنترلي سيستمهاي موجود در اين كارخانجـات ، شـركتها و 
موسسات اكثرا مبتني بر پردازنده هاي كامپيوتري و سـخت 
افزارهاي جانبي الزم و همچنين نـرم افزارهـاي كـاربردي 

متاسفانه به موازات گسترش كارخانجات . باشد كنترلي مي 
و كارگاههاي صنعتي كوچك و بزرگ در اراك ، توسعه آموزش 
عالي و به ويژه رشته هاي فنـي در آن بـه نحـو بايسـته 

  . صورت نگرفته است 
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با تأسيس اين  :كاهش هزينه هاي تحصيل و معضالت فرهنگي   - 2
د بـه ايـن رشته در دانشگاه اراك دانشجويان بومي عالقمن

رشته ، در اراك مشغول به تحصيل مـي شـوند و ايـن امـر 
موجب جلوگيري از رفتن دانشجويان براي تحصيل اين رشـته 

بـديهي . به شهر ها و مراكز آموزش عالي ديگر مـي شـود 
است تحصيل دانشجويان در محل سكونت باعث كاهش هزينه ها 
و ي الزم براي خـانواده هـا ، وزارتخانـه و دانشـگاهها 

همچنين كاهش معضالت فرهنگي ناشي از دوري دانشـجويان از 
  .خانواده خواهد شد 

پاسخگوئي به نيازهاي تخصصي  منطقـه اي و فـراهم كـردن  - 3
استان مركزي و برخي اسـتانهاي  :زمينه توسعه سيستم ها 

مجاور در زمينه متخصص و مهندس كامپيوتر با كمبود جـدي 
دليـل بسـياري از  بـه همـين. نيروي انساني روبرو است 

شركت ها ، كارخانجات، ادارات و مؤسسات آموزشي مجبورند 
از افرادي بـا مـدارك علمـي پـائين و توانائيهـاي كـم 

بي شك با گذشت زمان نياز به كـامپيوتر . استفاده كنند 
و متخصصين آن در قسمتهاي مختلف صنعت و خـدمات بـيش از 

نيـاز روز  پيش احساس خواهد شد و براي پاسخگوئي به اين
افزون تأسيس رشته كـامپيوتر در دانشـكده فنـي مهندسـي 

  . دانشگاه اراك امري ضروري و واجب است 
با توجه به مراجعاتي كه براي رفع مشكالت  تخصصي سيسـتم 

دستگاهها و سازمانهاي دولتي و   هاي كامپيوتري مؤسسات ،
خصوصي شده است و با توجه به عدم وجود يك پايگـاه قـوي 

تخصصي در اسـتان و مركـز آن ، تأسـيس ايـن رشـته علمي 
ميتواند باعث رفع اين مشكالت و ايجـاد تحـرك در زمينـه 
افزايش بكارگيري كامپيوتر و همـاهنگي بـا پيشـرفت فـن 

ذكر اين نكته ضروري است كـه هـيچ . آوري در استان شود 
يك از مراكز آموزش عالي دولتي در سـطح اسـتان ، رشـته 

ندارند  - نرم افزار و يا سخت افزار  –مهندسي كامپيوتر 
.  

در يكــي دو دهــه اخيــر  :رفــع نيازهــاي دانشــگاه اراك  - 4
افزارهاي كـامپيوتري در  افزايش بكارگيري تجهيزات و نرم

بخشهاي مختلف دانشگاه و وجود دستگاههاي مرتبط با ايـن 
تجهيزات در آزمايشگاههاي رشته هـاي موجـود دانشـگاه ، 

براي طراحي ، ( ركز كامپيوتر قوي باعث احساس خأل وجود م
در دانشـگاه ) توسعه و پشتيباني سيستم هاي كـامپيوتري 

بديهي است پشتيبان يك مركز كامپيوتر قوي كه . شده است 
همچون حل مشكل سـال ( بتواند در مواقع عادي و اضطراري 

به خوبي از عهده وظائف محوله بر آيد مستلزم يك )  2000
. دانشكده فني و مهندسي مـي باشـد گروه آموزشي قوي در 

از طرفي  عدم وجود رشته كـامپيوتر در دانشـگاه اراك ـ 
بعنوان مهمترين مركز آمـوزش عـالي دولتـي در اسـتان ـ  
نقطه ضعف مهمي براي دانشگاه و يكي از سؤاالت بـي جـواب 

  . براي مردم منطقه است 
  

 هيئت علمي موجود دانشگاه 
  
  نيمسال آخر دكتراي كامپيوتردانشجوي , مسعود صبائي  - 1
  رضا رافع ، كارشناس ارشد نرم افزار كامپيوتر - 2
  عباس خسروبيگي ، كارشناس ارشد معماري كامپيوتر - 3
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  عباس  خانمحمدي ، كارشناس ارشد الكترونيك  - 4
نفـر  10بـا  ( الزم به ذكر است كه گروه فيزيك دانشگاه نيز 

زيادي عضو هيئـت علمـي عضو هيئت علمي با مدرك دكترا و تعداد 
با مدرك كارشناسي ارشد و پـذيرش دانشـجو در مقطـع كارشناسـي 

  . از توانائيهاي مناسبي برخوردار است ) ارشد 
 

 امكانات موجود دانشگاه
 

تأسيس رشته كامپيوتر عالوه بر كالسـهاي آموزشـي نيـاز بـه 
  :كارگاهها و آزمايشگاههاي زير دارد 

  كارگاه عمومي  
  وتركارگاه كامپي  
 آزمايشگاه فيزيك  
 آزمايشگاه مدارهاي الكتريكي  
  آزمايشگاه مدارهاي منطقي  
  آزمايشگاه معماري  
 آزمايشگاه ريز پردازنده ها  
 آزمايشگاه الكترونيك  
 آزمايشگاه شبكه  
  كارگاه نقشه كشي  
  كارگاه برق  
  

 - كارگـاه كـامپيوتر  - دانشگاه اراك داراي كارگـاه عمـومي 
كارگاه نقشه كشي و  –شگاه الكترونيك آزماي - آزمايشگاه فيزيك 

ــز بقيــه آزمايشــگاهها و  ــي باشــد و تجهي آزمايشــگاه شــبكه م
  . به پايان مي رسد  80كارگاههاي الزم تا قبل از مهر 

 


