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چکیده 

رشد استفاده از سیستمهای کامپیوتری صحیح یا غلط با آنچنان سرعتی در حال انجـام اسـت  کـه زمینـه مشـابهی را 
توان ذکر کرد و با اختصاص بخشی از هزینـه سـازمانها وادارات  ، برخـی از فعالیـت هـای روزمـره و گـاه برای آن نمی

. مســئله عــدم تخصــص الزم درصــد بســیار زیــادی شــودکلیــدی آنهــا توســط ایــن سیســتمها کنتــرل و مــدیریت  مــی
کامپیوتر،مشکالت فراوانی را از جمله عدم اطمینان و کاهش  کیفیت سیسـتمهای کـامپیوتری و فعال در رشتهازنیروهای

کند .  نظامهای کنترلی مختلفی برای عناصر فعـال در برخی موارد به مخاطره افتادن امنیت  جان و مال انسانها ایجاد می
توانند در یك  زمینه کنند که چه کسانی میهای مختلف تخصصی در ایران و جهان وجوددارد که مشخص میر زمینهد

تخصصی فعالیت کنند . طرح " گواهینامه تخصصی کامپیوتر"  در همین راستا ارائه گردیده است .در این مقاله پـس  از 
های تخصصی در داخل یا خارج کشـور ( بـه که در برخی از رشتهای ، روشهائیارائه چنین گواهینامهلزومبحث پیرامون

قـرار عنوان روشهای کنترل متخصصین  در آن رشته از جمله  نظام مهندسی ساختمان و  نظـام پزشـکی ) مـورد اسـتفاده
تشـریح گیرد مورد بررسی مختصر قرار گرفته و پس  از آن طرح "اعطای گواهینامه تخصصی رشته کامپیوتر" در ایران می
گیرد ، از جمله مشکالت ،سطوح و درجـه است مورد بررسی قرار میطرح مطرحشود.سپس  مسائلی که درمورد اینمی



های بازآموزی و مدت  اعتبار گواهینامه تخصصـی . های شغلی ،چگونگی ارزیابی ، دورهبندی ردهو گرایش ها و طبقه
گردند  . ین حقوقی الزم مطرح میدر انتها مراحل اجرائی و  پشتوانه اجرائی و قوان

Abstract
is in such a way that in ,correct or wrong ,In different organization by alocating a considerable
The improvement of computer system usage .some of their daily or even key activities is
controling and no other discipline could we seen ,The problem of insufficient necessary
knowledge in a part of their budget .has called sever problems managing by computer systems
,has high percentage of active members in the computer fields ,low quality of computer systems

and even in some cases ,including on reliablity
.affected people`s mony and life

In this Iran and other contries that specifies how is allowed to work in a specific profecional
There are different control disiplines for controling active people in different fields in .is offered
in this regard "Profecional Board Of Computer" The scheme of .current using methods in fields
,paper after a discussion on the necessity of such certificate .job other fields in Iran and other
places are briefly reviewed and the scheme is explained ,approach ,degree ,level ,reeducation
courses and validity duration of The potention issues are discost including dificalties ,evalution
mechanizim ,classification .and law suport are presented ,necessary executive fases ,At the end

.1 certificate- کلیات -مقدمه
نگاهی به  وضعیت کار و بازار انفورماتیکی کشور -١-١

توان در سایر استفاده از سیستمهای کامپیوتری امروزه با آنچنان شتابی در حال رشد و افزایش  است که به زحمت می
های کامپیوتری دیـده ثری از سیستمشود که در آن اموارد مشابه چنین رشدی را یافت  . امروزه کمتر سازمانی یافت می

های کامپیوتری رواج پیدا کرده است  . بخشی از هزینه سـازمانها و نشود . بصورت  صحیح یا غلط ، استفاده از سیستم
کند . سیستمهای کامپیوتری گاها برخی از فعالیت های روزمـره و گاهـا گونه سیستمها اختصاص پیدا میادارات به این

کنند . با این همه ، بهبودی که باید بر اثر استفاده از این سیسـتمها یدی سازمانها را کنترل و مدیریت میفعالیت های کل
وری سازمانها بوجود آید ایجاد نشده است  . نگاهی بسیار گـذرا در سیسـتمهای کـامپیوتری مـورد اسـتفاده در در بهره

هـای کـامپیوتری ، دهد که رشـد بکـارگیری سیسـتمنشان میسال قبل تاکنون ١٠های مختلف   زمانی از ایران  در دوره
وری(به همان میزان رشد  انجام شده) نشده اسـت  .( بـه منـابع ذکـر شـده در مـورد بررسـی موجب افزایش کافی بهره

شویم که درصـد بسـیار زیـادی از وضعیت  سیستمهای کامپیوتری در ایران نگاه کنید ) . با همین نگاه گذرا متوجه می
اند های الزم را در این موضوع ندیدهکامپیوتر ودر بازار کامپیوتر، از تخصص الزم برخوردار نیستند و دورهاالن دررشتهفع



شود .( باز به همان منـابع نگـاه و بسیاری از سیستمهای کاربردی کامپیوتری توسط  غیر متخصصین تولید و هدایت می
ای که مربوط  به کامپیوتر نیست تخصص  دارند و دسـت ند و یا در زمینهکنید ) . همه ما کسانی را که یا تخصص ندار 

ایـم . کننـد دیـدهای را گرفتار سیسـتم خـودمیشوند و سازمان یا موسسههای پیچیده کامپیوتری میبه کار تولید سیستم
دهنـد قـدرت معرفـی خـود را دانند که به چه کسانی اعتماد کنند و آنها هم که فعالیت مفیدی را ارائه میسازمانها نمی

اند تخصصی در این زمینه را در گذشته دور یا نزدیك طی کردهیهاندارند . از طرف دیگر هم بسیارند کسانی که دوره
اطالعنـد و بعضـا بـا روز کـامپیوتر بـیو هم اکنون بدلیل عدم همراهی با تحوالت  علم کامپیوتر، از دانـش جدیـد و بـه

ــه ــهائی ک ــاراروش ــروزه ک ــیام ــت م ــد فعالی ــد .[مئی ندارن ، ش س ٧٣ج، ام٧٢ج، ام٦٨ا،ش ع٧١رس ،م٦٩رس کنن
] ٧٠ا،ش ع٧٢گ ك ،ن٧٥،گ آش ٧٥،س اا٧٥پ ص ،ع٧١م،ان٧١ی
حساسیت  و اهمیت -١-٢

های تخصصی بر عامـه مـردم و مسـئولین اجرائـی کشـور روشـن حساسیت  و حیاتی بودن فعالیت در برخی از زمینه
های تخصصی چندان روشن نیست  . یکی از این موارد سیستمهای کـامپیوتری است ولی این موضوع در برخی از زمینه

هـا توسـط و سـاخت  حسـاب شـده سـاختماناست  . همانطور که جان و مال انسانها بـه صـحت  تخصـص پزشـکان 
مهندسان بستگی دارد ، جان و مال انسانها در بسیاری از اوقات  به سیسـتمهای کـامپیوتری بسـتگی دارد و سیسـتمهای 
کامپیوتری در صورت درست  کار نکردن ممکن است  خسـارات  جبـران ناپـذیری را وارد آوردنـد . آیـا هـیچ بـه ایـن 

کـامپیوتری آهن ، در صـورتی کـه سیسـتمکه در مسیر حرکت قطارها بر خطوط راهدر صورتیاید که موضوع فکر کرده
ریزی حرکت قطارها اشتباه بکند و دو قطار در مقابل هم بر یك خط قرار گیرند چه پیش  خواهد آمد . و آیا فکـر برنامه

خـونی بیهوشی مربوطه ، سـوابق بیماریهـایاید که دربیمارستانی در اتاق عمل قرار داشته باشید و کارشناسآن را کرده
شما را از سیستم کامپیوتری بیمارستان درخواست  کند و این سیستم به اشتباه سوابق شـخص دیگـری را در اختیـار ایـن 

کارشناس قرار دهد ؟ حساسیت  و حیاتی بودن سیستمهای کامپیوتری با تعمق در این مسئله بسیار واضح و روشن است  
یستمهای کامپیوتری یکی از حساسترین سیستمهای ساخته شده توسط بشر هستند . هیچکس  از این واهمه . در واقع س

هم بزند ، آسـمانخراش خـراب شـود ، های یك  آسمانخراش  را محکم بهندارد که کسی اگر اشتباها درب یکی از اتاق
دسـتور ٣٠٠٠٠٠٠رنامه کامپیوتری کـه شـامل ای ممکن است  . اگر در یك بهای کامپیوتری چنین مسئلهولی در سیستم

باشد تنها یك دستور اشتباه وجود داشته باشد ، امکان عمل اشتباه کل سیستم وجود دارد،و چند درصـد احتمـال چنـین 
ای از مسائل و روشهای کنترل و آزمـون و سـایر روشـهای اشتباهی وجود دارد بخصوص  وقتی که نویسنده چنین برنامه

زار اطالعی نداشته باشد . بنابر این باید این مسئله را در نظر گرفت  کـه متخصصـین رشـته کـامپیوتر یـك  فامهندسی نرم
، DBR96٧٢ت ا،م٧٢م،ان٧٢جگروه از متخصصینی هستند که بر فعالیت  آنها باید به شدت  کنترل اعمال گـردد .[ام

MPM93, RLG95 ,ISO89 ,DIJ87, RFA88, RSP87, PCC90 ,JAS90 [
ضرورت کنترل -١-٣



کننـد . انجـام بسیاری از فراروندهای تخصصی ، جایگاههای کلیدی را در حفظ امنیت  جان و مال انسانها بازی می
این فراروندهای تخصصی بدون تخصص الزم و داشتن اطالعات  کافی از مسائل مربوطه ، مشکل آفرین و گـاه بسـیار  

های تخصصی بـه وضـوح بـه ندها که حساسیت  حیاتی دارند ، در برخی از زمینهشود . این نوع فرارو خطرناك تلقی می
مردم و مسـئولین اجرائـی های حیاتی و حساس شناخته برای عمومها به عنوان زمینهخورند . برخی از این زمینهچشم می

است نمود پیدا نکرده است  . ها هنوز چندانکه الزم بودن برخی از زمینهاند ، ولی حساسیت و حیاتیکشور شناخته شده
امروزه پذیرفته نیست تا یك پزشك تجربی ، بدون اطالعات  کافی به مداوای بیماران بپردازد و قابل قبول نیست  که یك 
مهندس ساختمان که از تحوالت  و پیشـرفتهای جدیـد در محاسـبات سـاختمان در زمینـه زلزلـه اطـالع نـدارد بـه کـار 

ین مسئله برای ما قطعی و روشن است  و مردم و مسـئولین اجرائـی مـا بـر ان بپردازد . چون کشی و طراحی ساختمانقشه
دانند کـه این موضوع علم دارند که تجویز دارو برای بیمار باید با داشتن تخصص  و علم کافی صورت بگیرد . همه می

به خاطر همین مسئله است  که ما باید عواقب ساختن ساختمان ، بدون در نظر گرفتن مسائل مربوط به زلزله چیست  . و
کنند . آیا تخصص کافی و علم به موضـوع دارنـد و یـا خیـر . ایـن بدانیم که چه کسانی بر این موضوعات  فعالیت می

مسئله کنترلی است  برای حفظ جان و مال انسانها . پس  باید هرگونه فعالیت  در این زمینـه مـورد کنتـرل قـرار گیـرد و 
رس در این زمینه پس از اخذ اعتبار الزم و کسب  مجوز از دیـدگاه ایـن کنتـرل بـه فعالیـت  بپردازنـد . [معناصر  فعال

RLG95 ,ISO89 ,DIJ87،,٧٢ت ا،م٧٢م، ان٧٤ا،ش ع٧٥من،ق٧٤پن،ق٧٢ج،ام٧٢،س رض ٦٨ا،ش ع٦٩
,RSP87 ,DBR96, ROS94 ,KKJ92 ,MPM93 [

نظامهای کنترلی-٢
های مختلف  وجود دارد و هر یك  توسط یکی از مراکز قـانونی کشـور نظامهای کنترلی متعددی در زمینهدر کشور

شود . این نظامها دارای انواع مختلف  هستند از جمله : اعمال می
های آموزشی نظام کنترل دوره-

شود . میی کاربردی اعمالهای آموزشی فنبر دورهکهایوحرفهسازمان فنیکنترلاز جمله نظام
نظام کنترل فعالیت های صنفی -

شود . بهداشت و مراکز پزشکی کشور انجام میتوسط سازماناز جمله کنترل بهداشتی که
نظام کنترل فعالیت متخصصین -

از جمله سازمان نظام پزشکی و سازمان نظام مهندسی ساختمان . 
-....

باشـیم و بایـد بـین ایـن نـوع در این مقاله ما به دنبال اعمال یك نظام کنترل فعالیت بر متخصصین رشته کامپیوتر مـی
های مختلف تخصصی کنترل و انواع دیگر کنترل تفاوت قائل شد. نظامهای کنترلی مختلفی برای عناصر فعال در زمینه



تواننـد در آن   زمینـه تخصصـی فعالیـت  کنند که چه کسانی مـیمیدر ایران و جهان وجود دارد . این نظامها مشخص
] ٧٥من،ق٧٤پ نکنند .[ق

سازمان نظام پزشکی ایران -٢-١
سازمان نظام پزشکی ایران  ، مجری یکی از نظامهای کنترلی بر فعالیت بخشی از متخصصـین درایـران اسـت . ایـن 

کند . پزشکان پس  از اخذ مجـوز ، بر فعالیت  پزشکان در کشور نظارت میسازمان با اعطای مجوز فعالیت به پزشکان
گیرد . مجوز فعالیت  گیرند و مجوز به صورت تقریبا دائمی صورت میاز این سازمان تقریبا مورد کنترل مجدد قرار نمی

وط به فعالیت پزشکان و حقوقی مربگیرد . سایر فعالیت های این سازمان بر مسائلبر اساس  مدرك تحصیلی صورت می
] ٧٤پ نزند . [قپزشکی قانونی دور می

سازمان نظام مهندسی ساختمان ایران -٢-٢
کنـد . ایـن سـازمان نماینـد نظـارت مـیاین سازمان بر کلیه مهندسینی که در امور مربوط به سـاختمان فعالیـت مـی

ها و گرایش های مختلف تخصصی نظیر معماری اختمان در زمینهها و استانداردهائی را برای طراحی و تولید سنامهآئین
خواهنـد در ایـن زمینـه کند و کلیه کسانی که مـی، شهرسازی ، سازه و حتی برق و تاسیسات  برقی ساختمانها ارائه می

نیز موظف   به فعالیت نمایند ، ابتدا باید از این سازمان مجوز فعالیت  دریافت نمایند و پس  از دریافت  مجوز فعالیت
های مربوطه هستند . مجوز فعالیت  مبتنی بر مدرك تحصیلی ، سابقه کار و آزمونی است رعایت استانداردها و آئین نامه

هـا و نامـهگـردد . ایـن آزمـون در سـه بخـش اطالعـات  علمـی و فنـی زمینـه و آئـینکه توسط این سازمان برگزار مـی
گیرد شود و در آن اطالعات  روز و دانش  زمینه مورد توجه قرار میی برگزار میاستانداردهای موضوعه و اخالق مهندس

شهرداریها نیز آزمون شفاهی با پرسش  از طرف  چند تن از متخصصـین در یـك جلسـه . همچنین در سطح کارشناسان
شـود و مـدت  اعطا میگیرد . گواهینامه و مجوز فعالیت  هر شش ماه یکبار توسط این سازماننسبتا طوالنی صورت می

اعتبار آن سه سال است  و پس  از سه سال ، شخص مربوطه باید مجددا برای کسب مجوز مراحل ذکر شده را طی کند 
ها و مسائلی که متخصصین این  رشـته بایـد  نماید که در آن، دیدگاه. این سازمان همچنین نشریه تخصصی را منتشر می

شود . همچنین برای اخذ مجوز از ایـن سـازمان ، طبـق به آن توجه نمایند منعکس میبا توجه به تحوالت  علمی و فنی 
]٧٥منهای بازآموزی الزم وضرروری است   .[قضوابط خاص  ، طی کردن دوره

برد تخصصی درسایر کشورهای جهان -٢-٣
هـای مختلـف لیـت در زمینـهدر سایر کشورهای جهان بخصوص  کشورهای پیشرفته صنعتی گواهینامه یا مجـوز فعا

های تخصصی ، نیاز به اخذ مجـوز شود و برای فعالیت  در بسیاری از زمینهتخصصی توسط سازمانهای مربوطه اعطا می
باشـد و صـرفا ارائـه مـدرك  تحصـیلی بـرای فعالیـت کـافی نیسـت . در بسـیاری از مـوارد فعالیت در زمینه مربوطه می
هـای خصصی با گرایش های مختلف و درجات مختلف  با برگـزاری آزمـون  و دورههای تمجوزهای فعالیت  در زمینه

شود . بازآموزی به صورت  مدت دار صادر می
کامپیوتر(برد تخصصی)تخصصیفعالیتگواهینامه-٣



ینـه با توجه به مسائل مطرح شده در بندهای قبلی ، باید مکانیزمی بـرای کنتـرل افـرادی یـا شـرکت هـائی کـه در زم
است  . کنند وجود داشته باشد. این مسئله از طریق اعطای گواهینامه تخصصی کامپیوتر قابل انجامکامپیوتر فعالیت  می

شود و کلیه کسانی که بخواهنـد های خاص  به افراد و یا شرکت ها اعطا میاین گواهینامه طی ضوابط و شرایط و آزمون
د باید دارای گواهینامه مربوطه در زمینه تخصصی باشند . در صنعت  کامپیوتر فعالیت  تخصصی نماین

اهداف -٣-١
اهداف و محاسن اعطای گواهینامه فعالیت  تخصصی کامپیوتر عبارتند از : 

جلوگیری از فعالیت  غیر متخصصین در این رشته . -
افزایش کیفیت  و قابلیت اطمینان سیستمهای کامپیوتری و خدمات کامپیوتری .-
شـود . ( اعمال کنترل، فرای مدرك تحصیلی که توسط مراکزآموزش عالی داخل و یاخـارج کشـوربه افـراد داده مـی-

مسئله صاحبان مدرك بدون علم و تجربه کافی ) . 
اعمال کنترل بر متخصصین برای همگامی با تحوالت  هر روزه علم و تکنولوژی کامپیوتر . -
امکان شناسائی و ارزیابی متخصصین رشته کامپیوتر . -
رشته کامپیوتر . کمك  به مسئولین اجرائی کشور برای ارزیابی و بکارگیری صحیح متخصصین-
کمك به طبقه بندی بهتر مشاغل رشته کامپیوتر . -
ن در مـورد آمـوزش  کـامپیوتر ، اشـتغال و ریزی کـالدسترسی به آمار دائمی فعاالن در رشته کامپیوتر و امکان برنامه-

پاسخگوئی به نیازها . 

انواع مختلف -٣-٢
گرایش ها -١

کـامپیوتر وجـود دارد بـه تفکیـك  ها و گرایش های مختلف   و متفاوتی که در زمینهگواهینامه تخصصی باید در رشته
هـای دیگـر تخصصـی سیار متفاوتی در آن نسـبت  بـه زمینـهای است که گرایش های بصادر شود . رشته کامپیوتر رشته

توان به این موضـوع پـی بـرد . در وجود دارد . مثال با یك مقایسه ساده بین زمینه کامپیوتر و زمینه مهندسی ساختمان می
کننـد. دا مـیزمینه کامپیوتر گرایش های مختلفی وجود دارد که با پیشترفت علم کامپیوتر ، این گرایش ها نیز افزایش پی

فعالیت  هر شخص در هر یك از گرایش ها به صورتی است  که علوم و دانش  و تخصص  خاصـی را در ارتبـاط بـا آن 
توان از گرایش های زیر در این زمینه نام برد : کند . به عنوان مثال میگرایش طلب  می

افزار نرم-الف 
های سازمانی و اداری تجزیه و تحلیل سیستم-
های صنعتی تجزیه و تحلیل سیستم-



نویسی کاربردی برنامه-
نویسی کاربردی صنعتی و کنترل برنامه-
نویسی سیستم برنامه-
افزار طراحی و مهندسی نرم-
های کامپیوتری وشبکهطراحی و برنامه نویسی سیستمهای توزیعی-
- ....

سخت افزار -ب 
خدمات و نگهداری -
های عمومی طراحی و ساخت سیستم-
های کنترل طراحی و ساخت سیستم-
های موازی ( چند پردازنده ) طراحی و ساخت سیستم-
- .....

های کـاربردی تبهـر دارد لزومـا نبایـد اطالعـات  زیـادی در زمینـه نویسی سیستممثال متخصصی  که در زمینه برنامه
اسـت  کـه درنظرگـرفتن محـدود گـرایش هـا مهم درایـنای داشته باشد . نکتههای شبکهنویسی سیستمطراحی و برنامه

توان عمق تخصص فرد را مشخص  کرد . افراد بـرای گـرفتن زار نمیافزار و سخت افمثال تنها در دو گرایش نرمعنوانبه
افزار در تمام بخشها زیاد کنند ولـی الزم درجه باالتر ، باید کوشش کنند تا اطالعات  عمومی خود را در رشته  مثال نرم

اگـر شـخص  در نویسی سیستم است اطالعـات زیـادی داشـته باشـند و نیست  تا در فعالیت اصلی خود که مثال برنامه
های دیگری که شاید به آنها نیـازی هـم نداشـته باشـد نویسی سیستم بسیار متبهر باشد ولی در زمینههمین موضوع برنامه

اطالعات  زیاد نداشته باشد ، درجه مناسبی را کسب نخواهد کرد و بیشتر با سطح معلومات عمـومی سـنجیده خواهـد 
کند و گاه یك گرایش  اها یك گرایش جدید را در صنعت کامپیوتر ایجاد میگشد . نکته دیگر آنکه تحوالت کامپیوتر،

های مشخص  و نه چندان دراز مـدت مـورد رود . بنا بر این باید گرایش های مطرح در دورهمیبر اثر تغییر شرایط از بین
]ISO89 ,KKJ92 ,RLG95 ,RSO94تجدیدنظرقراربگیرد.[

ایشگر ENVIRONMENTشرایط محیطی یا -٢
با توجه به اینکه فعالیت  در زمینه کامپیوتر بستگی تامی به محیط تکنولوژیك مورد استفاده و بستره محیطـی دارد ، و 

شود تا مـوارد تخصصـی نیـز بـه تفکیـك شرایط محیطی گوناگونی که دراین زمینه در حال حاضر وجود دارد باعث می
ینه نوع کامپیوترهائی که شخص  در زمینه فعالیت خود بر آنها تسلط دارد شرایط محیطی ارائه شود . به عنوان مثال درزم

PC MINI-از دیدگاه  - MAINعامل و یا از دیدگاه سیستمUNIX - WINDOWS - DOS- باید تفکیك در ...
اطالعـات  متفـاوتی بـا یـك MAINگرایش ها قائل شد . بدیهی است  که یك متخصص تعمیر و نگهداری  در زمینه 

عامل خواهد داشت  . همچنین است یك برنامه نویس  کاربردی در محیط سیستمPCمتخصص  تعمیر و نگهداری در 



UNIXعامل نویس کاربردی در سیستمبا یك  برنامهWINDOWS نکته دیگری که باید به آن توجه شود آنست  که .
کنـد و مـثال یـك ذشـت زمـان تغییـر مـیگبـه عامل شرایط محیطی مورد اسـتفاده بـا توجـه بخصوص  در زمینه سیستم

گیـرد . از همـین رو بایـد شـرایط عامل جدید دیگری مورد استفاده قرار مـیعامل از رده استفاده خارج و سیستمسیستم
محیطی مطرح در صدور گواهینامه ،هر از چندگاه مورد بازنگری قرار گیرد .

سطوح و درجه -٣
نویس کاربردی و باید اعطا شود و قطعا تفاوتی بین یك  برنامههای تخصصی در سطوح و درجات مختلفیگواهینامه

نویس  ارشد باید وجود داشته باشد . برای حصول  این موضوع عـالوه بـر گـرایش هـای تخصصـی و شـرایط یك برنامه
تعریف کـامال مشـخص  بایـد ارائـه شـود کـه در آن بندی شغلی بامحیطی موضوع تخصص  ، یك طبقه بندی و درجه

که باید در این مورد به آن توجه شود آنست  که این سـطوح و ایسطوح مختلف درهریك  از گرایش ها ذکر شود. نکته
درجات در هر یك  از گرایش ها با سطوح و درجات در گرایش های دیگر متفـاوت  خواهـد بـود . یعنـی طبقـه بنـدی 

نویسـی در پـنج سطح انجام شود و  طبقه بندی شـغلی در زمینـه برنامـهزمینه طراحی ممکن است  در سهشغلی مثال در 
نویسـی لزومـا همسـطح نیسـتند . نکتـه سطح و نکته دیگر اینکه سطح اول در زمینه طراحی با سطح اول در زمینه برنامه

دیـپلم یـا لیسـانس  دانسـت  ، بلکـه سـطوح و قو ها در سـطح فـترین سطوح را در این زمینهبعدی آنست که نباید پائین
مدت  و میان مـدت  را در بـر بگیـرد های کوتاهتری که فارغ التحصیالن مدارس  کارو دانش  و نیز دورهدرجات  پائین

تخصص ها از گردونه کار نیست  بلکه تنهـا فـرد کـم نیز مطرح است  . باید توجه داشت که قصد ما خارج ساختن کم
در محدوده دانش  و معلومات  خود به فعالیت  بپردازد . به یـاد داشـته باشـیم کـه بـرای انجـام یـك کـار تخصص باید 

تخصصی ، فعالیت  افرادی در سطوح مختلف مورد نیاز است  و اجازه فعالیت دادن بـه افـراد بـا تخصـص بـاال ، خـود 
که این موضوع خود در خور تعمـق در حـد یـك  گردد باعث  ایجاد بحرانی در انجام فعالیت ها و اقتصادی بودن آن می

مقاله علمی است . ما باید واقعیتهائی را که در اجتماع وجود دارد بپذیریم . تذکر : با توجه بـه مسـائل مطـرح شـده در 
بندهای قبل و تعیین گرایش هاو سطوح و درجات تخصصی وطبقه بندی شغلی، طبقه بندی مطرح شده بایـد بـه عنـوان 

شده در سازمان اموراستخدامی کشوری نیز مطرح باشد تا مشکالت اجرائی را در پی نداشته باشد . ناختهشطبقه بندی 
معیار برای ارزیابی افراد -٣-٣

با توجه به پیچیدگی زمینه تخصصی کامپیوتر و وسعت  و پراکندگی اطالعات در این زمینه ، ارزیابی یـك متخصـص  
DBR96تـوان ایـن ارزیـابی را انجـام داد [یست  و با برگزاری یك  آزمون بـه سـادگی نمـیای ندر این زمینه کار ساده

.,ISO89رسد : به این موضوع موارد زیر در ارزیابی یك متخصص موثر به نظر می]  با توجه
مدرك تحصیلی -
های تخصصی و فوق تخصصی که گذرانده دوره-
های بازآموزی دوره-
آزمون کتبی -



های کاربرد در زمینه تئوری و مسائل علمی مربوط به زمینه-الف 
های عملی زمینه-ب     

آزمون شفاهی -
به صورت  مصاحبه -
سابقه فعالیت -

عمومی -الف  
های انجام شده فعالیت های خاص  نظیر پروژه-ب     

تالیفات  ( کتب  و مقاالت ) -
های مطرح شده ها وایدهطرح-
- ....
تاثیر در طبقه بندی شرکتها -٣-٤

بندی شرکتهای کامپیوتری ، در صورت عملی شـدن  فعالیـت اعطـای گواهینامـه تخصصـی بـه متخصصـین در طبقه
البتـه کامپیوتر ، نوع و سطح گواهینامه متخصصین فعال در شرکت  بایـد بـه نحـو کـامال مـوثر ، در نظـر گرفتـه شـود .

کامپیوتری بـه نحـو بسـیارجدی و مثبـت  مـورد بندی شرکتهایدرسالهای گذشته توسط شورای عالی انفورماتیك ،طبقه
رسد مجـوز فعالیـت بـا در نظـر گـرفتن مسـائل دیگـری نظیـر گـرایش هـای پیگیری قرار گرفته است  . ولی به نظر می

صصین فعال در شرکت که در حال حاضـر بـر آن عمـل تخصصی و طبقه بندی و اعطای درجه با روشی جز تعداد متخ
باشـد کـه از جملـه آن شود اعطا شود و شورای عالی انفورماتیك  نیز در حال انجام اصالحاتی بـر ایـن موضـوع مـیمی
توان به طبقه بندی موضوعی شرکت ها و و نیز دخالت  دادن برخی پارامترهای دیگر در ارزیابی شرکت هـا و درجـه می

تخصصین ، تشابهات زیادی بـا اعطـای متعداد متخصصین اشاره نمود . با توجه به اینکه اعطای گواهینامه به بندی بجز
توان از دیدگاههای مشابه به هر دو مسـئله توجـه کـرد . مـثال در رابطـه بـا فعالیـت بندی دارد ، میمجوز فعالیت  و طبقه

به توجه هستند : اعطای مجوز به شرکت های کامپیوتری ، مسائل زیر الزم 
درجه گواهینامه متخصصین و کارکنان . -
گرایش های تخصصی فعالیت  . -
نقش سوابق فعالیت های انجام شده . -
های متفاوت تخصصی بصورت  مجزا تعیین شود . رتبه هر شرکت  در زمینه-
نقش استانداردها در اعطای گواهینامه تخصصی به شرکت ها . -
و سطح گواهینامه . های انجام شده در شرکت در درجهپروژهنقش -

] ٧٤دح،م٧٥،گ اش ٧٤ا[ش ع
های بازآموزی دوره-٣-٥



ای دارنـد. متخصصـینی کـه از مراکـز آموزشـی فـارغ التحصـیل های بازآموزی در این میان نقش  تعیین کننـدهدوره
شوند ، پس  از فراغت از تحصیل و جذب  شدن به بازار کار ، از تغییر و تحوالت  علم و تکنولوژی کامپیوتر بـاخبر می

رسد که این موضوع پس از چندی به از بین رفتن اشد . لذا به نظر میشوند مگر اینکه فرد خود به دنبال این مسائل بنمی
کارائی چنین افرادی منجـر شـود و حتـی سـازمانهائی کـه درگیـر بـا چنـین متخصصـینی باشـند ، بـه علـت  وجـوداین 

شـود . میگیری از منابع و روشها و تکنولوژی جدید باز بمانند که این موضوع امروزه بسیار دیدهمتخصصینی ، از بهره
بسیاری ازسازمانها توانائی پذیرش روشهای جدید را ندارند بـرای اینکـه افـرادی را کـه آنـان در سـالهای قبـل اسـتخدام 

کنند و جایگزین کردن این افراد با متخصصین دیگـر نیـز بـرای اند از پذیرش  این روشها ناتوانند و یا خودداری میکرده
ای بـر ایـن توانـد چـارههای بازآموزی میز نقطه نظرات  دیگر ممکن نیست  . دورهااز نظر استخدامی و چه سازمان چه

DIJ87 ,RLG95هـا هسـتند . [مشکل باشد . افراد برای تمدید گواهینامه فعالیت خود موظف  به گذراندن ایـن دوره
,RSP87 [

مدت  اعتبار -٣-٦
شـود) کمـك مـیتی که در سازمان نظـام پزشـکی ایـران انجـامصور صورت مادام العمر ( بهقطعا اعطای گواهینامه به

چندانی به وضعیت موجود نخواهد کرد .گواهینامه باید به صورت مدت  دار اعطا شود تا حرکت  فرد با تحوالت روزانه 
هـا مـهروشها و علم و تکنولوژی کامپیوتر کنترل شود و در این میان عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان که گواهینا

کند الگوی مناسبی است  . البته باید توجه داشت کـه میـزان مـدت اعتبـار ، بسـتگی بـه را به صورت سه ساله اعطا می
] ٧٥من،ق٧٤پنسرعت تحوالت  علم و تکنولوژی کامپیوتر دارد .[ق

نکات  اجرائی -٤
خوردار نباشد ، عمال آن فعالیت ناموفق خواهد بود در صورتی که یك فعالیت  از پشتوانه و ضمانت  اجرائی مناسب بر 

شده دست  نخواهیم یافت . وجود یك  سازمان رسمی که قوانین مورد نیاز را به قوه مقننه و مجریـه و به نتایج پیش بینی
ان نظـام رسد ( سازمکشور پیشنهاد کند و پس  از تصویب به عنوان مامور اجرای این قوانین شناخته شود الزم به نظر می

مهندسی کامپیوتر ) . از طرف  دیگر قوانین حقـوقی مناسـب هـم بـرای سـازمان مربوطـه از نظـر جایگـاه تشـکیالتی و 
چگونگی انتخاب اعضاء و هیئت  مدیره و شرح وظـایف  و اختیـارات  و نیـز قـوانین حقـوقی مناسـب  بـرای عملکـرد 

ت سازمانهای دولتی و خصوصی در زمینه کامپیوتر بایـد وضـع های فعالینامهسازمان از نظر ضمانت های اجرائی و آئین
] ٧٥من،ق٧٤پ نشود .[ق

سازمان نظام مهندسی کامپیوتر -٤-١
سازمان نظام مهندسی کامپیوتر ، محمل مناسبی برای مدیریت اجرائی سیستم اعطای گواهینامه تخصصی کامپیوتر و 

ای را بـر عهـده گرفتـه شد . هم اکنون شورای عالی انفورماتیك چنین وظیفهبانظارت  بر اجرای آن و مسائل مربوطه می



رسـد کـه دهد . بـه نظـر مـیاست  و مسائل مربوط به کنترل شرکت های تخصصی فعال در زمینه کامپیوتر را انجام می
مهندسی کـامپیوتر بـه شورای عالی انفورماتیك بهتر است تا این فعالیت  را با تشکیل سازمانی تحت عنوان سازمان نظام 

این سازمان واگذار کند تا از مسائل و مشکالت  اجرائی آن جدا باشد و تنها با دیدگاه یك  ناظر و کنترل کننده ، امکان 
ای ، فرصت تعمق و رفـع نـواقص  را بررسی و رفع نواقص را داشته باشد وگرنه درگیری اجرائی پیدا کردن با چنین مسئله

رفت  . جایگاه شورای عالی انفورماتیك   بیشتر در مقام سیاستگذاری انفورماتیك کشور اسـت  و از این شورا خواهد گ
] ٧٤١ا، ش ع٧٤دح،م٧٤اکند .[ش عسیاست گذاری را از این شوراسلب میتورود به مسائل اجرائی ، قدر 

مراحل اجرائی -٤-٢
مختلفـی دارد و انجـام بـدون تعمـق و فـراهم راندن مراحلعمل اعطای گواهینامه تخصصی رشته کامپیوتر، نیازبه گذ

های فرهنگی و مدیریتی  ، مشکالتی را دربر خواهدداشت .مراحل زیر در انجام ایـن کـار آوردن شرایط مناسب و زمینه
رسد : مناسب  به نظر می

غیر آن ) . قبول طرح و منظور کردن بودجه و پیدا کردن مجری ( احتماال از دبیرخانه شورا یا-١
های اولیه . نامهتشکیل کمیته اولیه در شورای عالی انفورماتیك  و تعیین و تدوین و بررسی آئین-٢
برگزاری آزمون و اعطای گواهینامه تخصصی بدون وجود پشتوانه حقوقی هدف  از این مرحله رفع نـواقص  قـوانین -٣

ینامه است  . داوطلبانی قطعا برای دریافت ایـن گواهینامـه وجـود پیشنهادی و اجرائی و ترویج فرهنگ اعطای این گواه
کنـد ، کمـا تـر مـیدهد و امکان شناسائی آنها را در بازار کـار سـادهخواهند داشت زیرا اعتبار کاری آنها را افزایش می

ی رادر بـر های تخصصی و فنی از داخل یـا خـارج کشـور کـه هـیچ ضـمانت اجرائـاینکه دریافت بسیاری از گواهینامه
نخواهد داشت  رایج و مرسوم است  . حتی اگر قصد ایجاد پشتوانه حقوقی را برای این گواهینامه  نداشته باشیم و حتـی 
اگر اعطای گواهینامه توسط یك موسسه خصوصی انجام شود ، باز هم مفید خواهد بود ، چراکه بخشی از اهداف  یعنی 

و امکان ارزیابی متخصصین رشـته کـامپیوتر را بـرای مسـئولین اجرائـی قدرت  شناسائی متخصصین از غیر متخصصین 
فعالیت کافی در آشنا کردن مدیران اجرائی کشور با آن انجـام اکشور فراهم خواهد آورد.در چنین صورتی کافی است ت

کـرد . در ایـن از مدیران ، جذب افراد متخصص  را موکول به داشتن این گواهینامه خواهندصورت ،بسیاریشود ودراین
حالت انجام فعالیت اعطای گواهینامه بسیار ساده تر خواهد بود ولی جامعیت حالت  اول را ندارد . 

هـای پیشـنهادی  را نامـهتـوان قـوانین و آئـینها و قوانین با بررسی بازخوردهای انجام بند قبلی ، مینامهاصالح آئین-٤
گزارش فعالیت آزمایشی ارائه کرد . همراهه بهاصالح نمود و برای تصویب به مراجع مربوط

تصویب قوانین پشتیبانی و تشکیل سـازمان نظـام مهندسـی کـامپیوتر پـس  از تصـویب  قـوانین و تشـکیل سـازمان -٥
توان فعالیت اعطای گواهینامه تخصصی کامپیوتر را به صورت رسمی آغاز نمود .مهندسی کامپیوتر ، مینظام

وارد فوق الذکر ، در صورتی که امکان تشکیل سازمان نظام مهندسی کامپیوتر وجـود نداشـته باشـد ، بـه باتوجه به م
رسد که این فعالیت  از طریق یك  مجری خصوصی که از جانب شورای عالی انفورماتیـك  ، مجـوز الزم بـرای نظر می



به عنوان الگوهـای قابـل TOFELهای ی آزمونهائی نظیر برگزارکار را کسب کرده باشد قابل انجام است  . نمونهاین
بررسی مطرح هستند . 

نتیجه گیری -٥
مسئله اعطای گواهینامه تخصصی رشته کامپیوتر ، در شکل گیری و بهبود وضـعیت فعالیـت متخصصـین ایـن رشـته 

ه تنگناهای زیر مورد توجه قرار بسیار موثر است  و باید بر این مهم همت و سعی الزم گماشته شود ، اما باید در این مسئل
گیرد :

بررسی و وضع و تصویب  قوانین مربوطه . -
تشکیل کمیته و یا سازمان انجام دهنده کار . -
ایجاد فرهنگ  این موضوع در بین مراکز اجرائی و متخصصین . -
پراکندگی بسیار زیاد گرایش های زمینه تخصصی کامپیوتر . -

منابع 
ت صنعت کامپیوتر وضعی

١٣٦٩-١٠٣گزارش کامپیوتر شماره -افزار در ایران گذری بر وضعیت صنعت  نرم-محسن -رستمی-]  ٦٩رس [م
 .

. ١٣٧١-١١٦گزارش کامپیوتر شماره -افزار در ایران جایگاه مهندسی نرم-محسن -رستمی-]  ٧١رس [م
. ١٣٦٨-شاخص های انفورماتیك -وبودجه شورای عالی انفورماتیك ،سازمان برنامه-]  ٦٨ا[ش ع

-١١٩شـماره -گزارش کـامپیوتر -ریزی انگلستان تکنولوژی اطالعاتی و برنامه-سیامك  -رضائی-] ٧٢[س رض 
١٣٧٢ .

ــه-اردوان -مجیــدی -]   ٧٢ج[ام ــوژیحیحهــای بکــارگیری ناصــبررســی جنب ــرمتکنول ــران ن ــزار کــامپیوتر درای -اف
. ١٣٧٢-صنعتی امیرکبیر دانشگاه-وتکنولوژی توسعهسمینارعلمدومین

اولین کنگره ملی نگهداری و -افزاری و وضعیت  آن در ایران نرمنگهداری سیستمهای-اردوان-مجیدی-]   ٧٣ج[ام
. ١٣٧٣-صنعتی اصفهان دانشگاه-تعمیرات  (نت ) 

٤٦شماره -انفورماتیك بانکی کشور خبرنامهجمع بندی مکانیزاسیون سیستم-شورای عالی انفورماتیك -] ٧٠ا[ش ع
-١٣٧٠ .

. ١٣٧١-٥٠شماره -انفورماتیك  خبرنامه-افزار در ایران تحلیلی از بازار نرم-شرکت سیبستان -] ٧١[ش س ی
اساسـی بخـش انفورماتیـك در هـایخـط مشـی-و بودجـهسـازمان برنامـهدومبرنامهیریزشورای برنامه-] ٧١[ش ب ر

. ١٣٧١-٥٢شماره -انفورماتیك خبرنامه-دوم برنامه



اولین -مجموعه مقاالت -بررسی آموزش دانشگاهی علوم کامپیوتر در ایران -ابراهیم -نقیب زاده مشایخ-] ٧١م[ان
. ١٣٧١-تهران دانشگاه-ربرد کامپیوتر در ایران کنفرانس  آموزش ،پژوهش و کا

١٣٤شماره -گزارش کامپیوتر -افزار ایران توسعه صنعت  نرم-صادق  -پورصادقی-عیسی -پهلوان-] ٧٥پ ص [ع
-١٣٧٥ .

-١٢٢تـا ١٣١هـای شـماره-گـزارش کـامپیوتر -سیمای انفورماتیك در ایـران -سید ابراهیم -ابطحی -]  ٧٥[س اا
١٣٧٥ .

آمـار و اطالعـات موجـود از وضـعیت -گروه  آمار و اطالعات  دبیرخانه شورای عـالی انفورماتیـك -] ٧٥[گ آش 
. ١٣٧٥-٦٢شماره -خبرنامه انفورماتیك  -انفورماتیکی کشور 

-گـزارش کـامپیوتر -انفورماتیـك  در برنامـه دوم هـای اساسـی برنامـهنکاتی چند راجع به خط مشی-] ٧٢گ ك [ن
. ١٣٧٢-١٢٠شماره 
شـماره -خبرنامه انفورماتیـك  -عملکرد و مشکالت شورای عالی انفورماتیك کشور نگاهی مختصر به-]  ٧٠ا[ش ع

١٣٧٠-٥٠ .
ها و ضوابط نامهمسائل حقوقی ، آئین

سازمان نظام پزشکی جمهـوری اسـالمی -قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران -] ٧٤پ ن[ق
. ١٣٧٤-ایران 
سازمان نظـام مهندسـی -های سازمان نظام مهندسی ساختمان جمهوری اسالمی ایران نامهقوانین و آئین-]  ٧٥من[ق

. ١٣٧٥-ی ایران ساختمان جمهوری اسالم
های دبیرخانه شورای عالی انفورماتیك  خالصه گزارشی از فعالیت ها و پروژه-شورای عالی انفورماتیك -] ٧٤ا[ش ع

.١٣٧٤-٦١شماره-انفورماتیك خبرنامه-
شماره -ورماتیك  انفخبرنامه-ابعاد جزائی کاربرد کامپیوتر و جرائم کامپیوتری -محمدحسن -دزیانی -]  ٧٤دح[م
١٣٧٤-٦١ .

-چهارمین گـزارش  از شـکایات مطروحـه در شـورای عـالی انفورماتیـك  -شورای عالی انفورماتیك  -]٧٤١ا[ش ع
.١٣٧٤-٦١شماره -انفورماتیك خبرنامه

مفاهیم عام در کنترل مهندسی و طبقه بندی گرایش های صنعت کامپیوتر 
. ١٣٧٢-١٢٠شماره -گزارش کامپیوتر -افزار،دیروز،امروز،فردابحران نرم-ابراهیم -مشایخنقیب زاده -]   ٧٢م[ان
.١٣٧٢-٥٤شماره -خبرنامه انفورماتیك -منابع انسانی و آموزش کامپیوتر -مسعود -تبعه امامیه-]  ٧٢ت ا[م


	BOARD.pdf

