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 متداول یهاپاسخ وپرسش 
 

صورت ثابت است یا بسته به عملکرد به  هزینهکمکو تمدید آن چیست؟ آیا پرداخت  هزینهکمکمبنای پرداخت  :1 سوال

 کند؟دانشجو تغییر می

ماهیانه  هزینهکمک .است وقتبه صورت تمام از سوی دانشگاههای آموزشی و پژوهشی محول شده فعالیت انجام ،ماهیانه هزینهکمکمبنای پرداخت 

صورت گرفته از  ساس ارزیابی  شته و برا شده در کیفیت پژوهشدروس ترم گذ شته  ماههای انجام  صورت پیش فرض تمدید میگذ تمامی »گردد. به 

پژوهشی -طبق قوانین دوره مشمول رخوت علمیکه مگر آن ،مند شوندبهره توانند تا انتهای دوره از این تسهیالتمی «حائزین شرایط در ابتدای دوره

 شوند.

 درآمدزایی برای دانشگاه است؟ ،های آموزشی و پژوهشی:  آیا هدف از این فعالیت2 سوال

ها مستلزم صرف تعریف این فعالیتست بدیهیفقط و فقط ارتقای علمی، آموزشی و پژوهشی دانشجویان این دوره است.  ،هاخیر! هدف از این فعالیت

ساتید و طراحی برنامه سوی ا ست که در بلندمدت به افزایش توانمندیوقت از  شجویان کمک کندهایی ا صلیو لذا  های دان قرار گرفتن در  ،هدف ا

ست. نوع پروژه ترهای جدیمعرض فعالیت شابه پروژهدر طول دوران تحصیل ا سی ولی در ابعاد بزرگها م شتر در های در شجویان را بی ست که دان تر ا

 .عمق فعالیت علمی درگیر کند

 در قبال دریافت کمک هزینه تحصیلی، تعهدی به دانشگاه خاتم یا بانک پاسارگاد بدهیم؟ باید : آیا3سوال 

ی شیییود. تنها وهیفهنمیگونه تعهدی بابت خدمت پس از فارغ التحصییییلی از دانشیییجویان در قبال پرداخت کمک هزینه تحصییییلی اخذ خیر! هیچ

های آموزشییی و پژوهشییی در حین دوره و اتمام موفقیت آمیز آن اسییت. در عین حال دانشییجویان، اشییتبال به تحصیییل تمام وقت و انجام فعالیت

خارج از دوره )بدون دانشجویان باید متعهد شوند که در ازای دریافت این کمک هزینه به صورت تمام وقت به تحصیل و پژوهش پرداخته و از اشتبال 

 کنند.هماهنگی قبلی با مسئولین دوره در راستای اهداف دوره( اجتناب می

 : با توجه به اسم دانشگاه، آیا دانشگاه وابسته به نهادهای دولتی، خصولتی، یا نظامی است؟4سوال 

 خیر! دانشگاه به هیچ نهاد دیگری وابسته نیست. حامی مالی اصلی دانشگاه بانک پاسارگاد )بزرگترین بانک خصوصی کشور( است.  

 ای جهت تداوم جذب اعضای هیات علمی با کیفیت دارد؟: آیا دانشگاه خاتم برنامه5سوال 

های برتر جهان در جریان است که بعضی از این اساتید نیز به عنوان آموختگان دانشگاهدانشای با تعداد زیادی از اساتید و بله و مذاکرات گسترده

 آیند.های کوتاه مدت یا سخنرانی به دانشگاه میاساتید مهمان برای ارائه دوره

در طول سال تحصیلی و در زمان « همکاری مستمر»به ایران رفت و آمد دارند و قول  المللی که مکرراًتوانید از اساتید بینمی دورهطول همچنین در 

توانید با گستره اند استفاده کنید. به این معنی سبد انتخاب اساتید شما محدود به اعضای فعلی گروه نیست و میحضور در خارج از کشور را داده

 .تعامل داشته باشیدبزرگتری از اساتید داخل و خارج از کشور 

های تحقیقاتی جدیدی را باز اسییاتید بین المللی حتی در صییورت اسییتخدام اسییاتید تمام وقت نیز ادامه خواهد داشییت. زیرا او  افق همکاری باروند 

 گردد.برای مقطع دکتری می اخذ شدههای توصیه نامهکیفیت کند و ثانیاً باعث گسترش شبکه دانشجویان و افزایش می

 ندۀ تحصیلی و کاری چطور خواهد بود؟: آی6سوال 

مناسب و یا ادامه تحصیل پیدا کردن شبل  ای برایدغدغهآمیز دوره، التحصیالن در صورت گذراندن موفقیتست فارغبا توجه به کیفیت دوره، بدیهی

خواهند توانسییت که برای ادامت تحصیییل در های کسییب شییده ویان این دوره با توجه به توانمندیدانشییجهرچند، . در مقطع دکتری نداشییته باشییند

های اساتید و ها و مشورتداخل و یا خارج از ایران، اقدام کرده و از حمایتهای این حوزه، چه در ترین شرکتهای برتر دنیا و یا کار در موفقدانشگاه
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شگاه بهره شونددان ساتید دوره از هرفیت همچنین، .مند  شبکت همکاران بینهای موجود ا شجویان  هر چه بهتربرای جایابی المللی خود و از   تالشدان

 خواهند کرد.

 وجود دارد؟: چه تضمینی برای تداوم تسهیالت 7سوال 

شود. کل آور شدن تعهدات میکه باعث الزام شود درج شده استاین تعهدات در دفترچه انتخاب رشته کنکور که توسط سازمان سنجش منتشر می

دیگری، این دوره به همین  ( تامین شده است و حتی در صورت تبییرات مدیریتی مجموعه و یا هر اتفاقسال 2.5های دوره پیش رو )به مدت هزینه

سال ست در  ست.  زم به ذکر ا ضوع ا شرایط مذکور بالمو ستمرار  سک ا صیلی  یانشکل ادامه خواهد یافت، لذا نگرانی از ری شته کمک هزینه تح گذ

 دون کمترین مشکل پرداخت شده است.ب دورۀ اقتصاددانشجویان 

 اعالم نهایی نتایج از سوی سازمان سنجش چیست؟ : دلیل درخواست ارائه نتیجه انتخاب رشته قبل از8سوال 

شگاه روال ست که دان شته آن ا سنجش از نتیجه مطلع میرایج در انتخاب ر سازمان  شهریور از طریق  شجویان در اواخر  صد داریم شوند. ها و دان ما ق

شرایط پیش کنیم.ریزی از اعالم نتایج برنامهقبل  صورتی که از زمان آمده جدید، در با توجه به  صورت برگزاری کنکور در موعد مقرر و همچنین در 

فرصتی برای برگزاری دوره تابستان وجود داشته باشد، تالش خواهیم کرد از این فرصت استفاده کرده و  99اعالم نتایج اولیه یا شروع نیمسال پاییز 

  .آغاز نماییم 99دوره علوم داده را از تابستان 

کنند خواهشییمندیم که در اولین فرصییت بعد از اتمام خاتم را به عنوان اولویت اول تا سییوم خود انتخاب میی علوم دادههمه کسییانی که  از این رو از

 بفرستند و موارد زیر را ضمیمه کنند:  as.instituetei@cs.admissionزمان انتخاب رشته یک ایمیل به آدرس 

 .    تصویر صفحه انتخاب رشته 1

 نیز رتبه.    کارنامه کنکور شامل درصد دروس و 2

 .    کارنامه تحصیلی کارشناسی3

 .    رزومه4

شوند و دوره درسی خود خاتم دارند در تابستان دعوت به حضور در دانشگاه می علوم داده آن دسته از دانشجویانی که احتمال پذیرش با یی در دوره

سهیالت دریافت می شروع کرده و ت ستان برنرا  ستان کنند. البته اگر افرادی برای تاب شند اکثر وقت خود را در تاب شند و مایل نبا شته با امه دیگری دا

 از تمامی دانشجویان تابستان، که با هدف شناسایی سطح دانشجویان، در ابتدای دوره صورت موفقیت در امتحان تعیین سطح صرف تحصیل کنند، در

شدگان از مباحثی که در دوره مطرح میمی شود،اخذ می سایر پذیرفته  ست با ارتباط با  شروع کنند ولی بهتر ا شده و توانند از ترم پاییز  شود مطلع 

 خود را آماده کنند.

 چگونه است؟ 99: برنامه دوره تابستان 9سوال 

 شود. می ارائهچند دسته فعالیت آمادگی برای دانشجویان در صورت برگزاری دوره تابستان، 

های زیر که شود و دانشجویان موهفند در هریک از زمینهبا شناسایی نقاط ضعف و قوت پذیرفته شدگان، چند دوره کوتاه و فشرده آمادگی برگزار می

 د، خود را تقویت کنند:ها و راهنمایی گرفتن از اساتیضعف داشته باشند، با شرکت در این دوره

 .    ریاضیات و آمار1

 .    زبان انگلیسی )برای مطالعه کتب و مقا ت(2

 پیشرفته .    برنامه نویسی3

شجویان های آمادهعالوه بر دوره سخنرانیدر دوره موظفندسازی فوق، دان شرده علمی و  ساتید بین المللی برگزار میهای ف سط ا شود هایی که تو

ر شرکت کنند. ما به این نکته واقف هستیم که ممکن است شما آمادگی کافی برای جذب همه مطالب را که نسبتا پیشرفته هستند نداشته باشید. د

 جربه خواهید کرد به شما کمک خواهد کرد که برای ادامه بهتر آماده شوید. ت 99عین حال قرار گرفتن در معرض آنچه که در تابستان 

mailto:cs.admission@teias.institue


3 
 

 : منظور از تمام وقت بودن اساتید چیست؟10سوال 

ساتید به  ست که تمام وقت ا شی خواهند بود ولیکن به این معنی نی شی و پژوه شبول فعالیتهای آموز شگاه و م صورت تمام وقت در دان ساتید به  ا

هایی که به کمک و راهنمایی دانشجویان اختیار دانشجویان خواهد بود. وهیفه اصلی اساتید تمرکز بر پژوهش است تا بتوانند در زمانصورت کامل در 

 پردازند، بهترین نتایج حاصل شود. می

 


