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فهرست
مفهوم فناوري اطالعات
معرفی رشته کاردانی  فناوري اطالعات و گرایش هاي آن
 تفاوتIT وICT

 تفاوتITو کامپیوتر
مشاغل مرتبط با رشته کاردانی فناوري اطالعات
فرصت هاي ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی
تردهاینترنت و شبکه هاي گس-سرفصل هاي رشته کاردانی فناوري اطالعات



فناوري اطالعات چیست؟

 فناوري اطالعات یاInformation Technology  که معموالً آن
مورد اشاره قـرار می دهنـد، شـامل  ITرا به صورت مخفف با نام 

دریافت، ذخیـره، همه ي ابزارها و روش هایی است که اطالعات را
.مورد استفاده قرار می دهندمبادله می کنند ووپردازش



فناوري اطالعات چیست؟
فناوري اطالعات همان طور که به وسیله انجمن فناوري اطالعـات

به مطالعه، طراحی، توسـعه، «) تعریف شده است ITAA(آمریکا 
بتنی بر مسیستم هاي اطالعاتیپیاده سازي، پشتیبانی یا مدیریت 

ــه ــاً رایان ــزاري، خصوص ــه هاي نرم اف ــهو برنام ــخت افزار رایان س
.»می پردازد

ITپنجمین عامل ضروري در تولید ارزش افزوده است.
مواد خام، سرمایه، نیروي انسانی، مدیریت•

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AE%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87


و کامپیوترITتفاوت رشته هاي 
 ارد، کامپیوتر وجود درشته مهندسی که در برنامه درسی دروسی

ک مـی این رشته را بیشتر به ریاضیات و تئوري کـامپیوتر نزدیـ
.  کند

جـاد و التحصیالن این رشته معموال به عنوان برنامه نویس بـراي ایفارغ •
براي توسعه سیستم هاي نرم افزاري و یا به عنوان کارشناس سخت افزار

. هاي سخت افزاري شروع به کار می کنندتوسعه و عیب یابی سیستم

هاي کامپیوتري و یافتن بستر مناسـبایجاد و پشتیبانی شبکههمچنان •
ها می تواند به عنوان یک زمینـه کـاري براي انتقال اطالعات در شبکه

. براي یک مهندس کامپیوتر در نظر گرفته شود



و کامپیوترITتفاوت بین 
 وسعه اطالعات بیشتر به دنبال بررسی و تمهندسی فناوري رشته

کاربردهاي کامپیوتر و زیر ساخت هاي اطالعاتی در بخـش هـاي 
.باشدمختلف می 

ري در رشته فناوري اطالعات هدف، توسعه تکنولوژي و علم تئـو
ی به کامپیوتر به عنوان یک ابزار نگاه مـITکامپیوتر نیست بلکه 

.  کند

یوتر مهندسی فناوري اطالعات باید بتواند از ابزار شـبکه و کـامپ
.براي توسعه مشاغل استفاده کند



و کامپیوترITتفاوت بین 
برخی از مباحث مرتبط با رشـته فنـاوري اطالعـات عبارتنـد از :

یکـی، تجارت الکترونیکی، سیستمهاي اطالعاتی، دولـت الکترون
.خدمات الکترونیکی، پزشکی از راه دور، حمل و نقل هوشمند



گرایشهاي رشته کاردانی مرتبط

هاینترنت و شبکه هاي گسترد-کاردان فنی فناوري اطالعات
کاردان فنی ارتباطات و فناوري اطالعات
کاردان فنی شبکه هاي کامپیوتري
کاردان فنی کامپیوتر سیستمهاي کامپیوتري
برنامه سازي کامپیوتري-کاردان فنی نرم افزار



یمهندسی کامپیوتردر مقطع کارشناسی دانشگاه هاي دولت

 درحال حاضر رشته مهندسـی کـامپیوتر در مقطـع کارشناسـی
:گردددانشگاه دولتی بدون گرایش و با تمرکزهاي زیر اجرا می

معماري سیستمهاي کامپیوتري•
نرم افزار•
رایانش امن•
فناوري اطالعات•



رديگرایش هاي رشته فناوري اطالعات در دانشگاه علمی و کارب

فناوري اطالعات-مهندسی فناوري اطالعات
امنیت اطالعات-مهندسی فناوري اطالعات
تجارت الکترونیک-مهندسی فناوري اطالعات
برنامه نویسی تحت وب-مهندسی فناوري اطالعات
مهندسی فناوري شبکه هاي کامپیوتري



و کامپیوترITبرخی از مشاغل مرتبط با رشته 

کاردان فنی فناوري اطالعات
 کاردان فنی شبکه
کاردان سخت افزار
طراح سایت
برنامه نویس



تردهاینترنت و شبکه هاي گس-جدول ترم بندي کاردانی فناوري اطالعات



تردهاینترنت و شبکه هاي گس-جدول ترم بندي کاردانی فناوري اطالعات



منابع

ندسازي روساي مراکز علمی و کاربردي، دفتربرنامه ریزي درسی دانشگاه علمی واسالید آموزشی توان[1]
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