
دوره ویژه کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش علوم داده

«علوم داده» دانشی ميان رشته ای است كه رياضيات، آمار، علوم و مهندسی كامپيوتر در آن نقش 

تعیین كننده ای دارند. تمركز علوم داده بر روش های علمی، الگوريتم ها و سيستم های گوناگون برای 

پردازش و تحلیل انبوه اطالعات بدون ساختار برای پاسخ به سوال های مختلف است. در حال حاضر علوم 

داده از فعال ترين زمينه هايی است كه به طور مستقيم با فناوری های نوين و پيشرفته ارتباط دارد و به 

همين سبب با سرعت شگرفی رو به تكامل و پيشرفت است. به همین دلیل، فارغ التحصیالن این 

رشتـه ی نوظهور با طیف وسیعی از فرصت های شغلی و تحصیلی - تحقیقاتی روبرو خواهند بود.

مـوسسـه پـژوهش هـای پیشـرفتـه تهـران (تیاس)

مجموعـه «تیاس»، به مثابه جزیره ای کیفی و با هدف ایجاد دانشگاهی در تراز جهانی و قرار گرفتن در  

جمع برترین های دنیا در بطن دانشگاه خاتم و در رابطه ای تنگاتنگ با آن شکل گرفت. این مجموعه که  

از حمایت و هدایت استادان ایرانی شاغل در برترین دانشگاه ها و موسسات جهان از جمله برکلی، ایلینوی، 

MIT  و استنفورد بهره می برد، با برگزاری اولین دوره ویژه اقتصـاد نظری در دانشگاه خاتم، فعالیت خود 

را از سال ١٣٩٦ آغاز نمود.  خوشبختانه این دوره ویژه در همین فرصت کوتاه با اقبال گسترده و پذیرش 

در محافل علمی و اقتصادی کشور  روبرو شده است.

راه اندازی رشته مهندسی کامپیوتر بعنوان یکی از مهمترین رشته های حـال حاضر، از ابتدای فعالیت، در 

دستور کار  تیاس قــرار داشته است. در همین راستا، از سال ١٣٩۵، پنج مدرسه تابستانی و زمستانی و  

بیش از ١٠ سخنرانی در  حوزه های مختلف مربوط به این رشته برگزار نموده است.

گروه مهندسی کامپیوتر رسما از سال ١٣٩٨ و با پنج استاد تمام وقت و پاره وقت شروع به کار کرده است و 

قصد دارد اولین دوره  ویژه تحصیلی خود را از پاییز ١٣٩٩، در مقطع کارشناسی ارشد و تحت رشته مهندسی 

کامپیوتر گرایش علوم داده، آغاز نماید.

ویـژگـی هـای دوره علـوم داده

حضور برترین اساتید دانش آموخته از   معتبرترین دانشگاه های بین المللی به صورت تمام وقت

برگزاری دوره های هدفمند آموزشی برای بهبود مهارت های تحقیقاتی و آماده سازی برای بازار کار

بهره مندی از سرورهای منحصر به فرد برای انجام پروژه های سنگین محاسباتی و یادگیری عمیق

ارتباط ساختاری با شرکت های پیشرو در زمینه علوم داده 

فراهم آوردن زمینه همکاری تحقیقاتی با دانشگاه های مطرح خارج از کشور 
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http://www.es.mdh.se/staff/3242-Marjan_Sirjanihttps://www2.le.ac.uk/departments/informatics/people/mohammad-mousavi

https://teias.institute/people/faculty/cs/hossein-hojjat/

https://teias.institute/people/faculty/cs/taher-pilehvar/

https://teias.institute/people/faculty/cs/amin-gohari/

اسـاتیـد پـاره وقـت

گـروه مهنـدسی کامپیـوتر

  معافیت از پرداخت شهریه

  پرداخت کمک هزینه تحصیلی ماهیانه، در قبال 

  فعالیت مؤثر تمـام وقت آموزشی و پژوهشی 

  در دانشگاه

  اولویت دعـوت به همکاری در هلـدینگ هـای 

  گـروه مالـی پاسـارگاد در صـورت احـراز کامـل 

  شرایط مرتبط

  حمایت جهت ادامه تحصیل در مقطع دکتری 

  در دانشگاه هـای برتـر کشور یا خارج از کشـور

  تأمین هزینه شرکت در کنفرانس های بین المللی 

  برای ارائه مقاالت علمی پذیرفته شده

 

  ارائه تسهیالت اسکان به دانشجویانی که ساکن 

  شهر تهران نیستند.


