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 مقدمه

در واقتتع وح مختلف استتت  هدف از رشته ریاضی تربیت نیروهای متخصص برای تحقیق و تدریس در سط

کنتتد رشته علوم ریاضی از طرفی از طریق تدریس، نیاز مهندسین را به این علم، به عنوان علم پایه مرتفع می

کند، که به پیشروی سریعتر علوم کمک های نوین کاربردی را ارائه میو از طرف دیگر با تحقیقات نو، روش

 استتت، گذاشتتته …ستتزایی بتتر صتتنعت وثیر بههای اخیتتر تتتاالهای تحقیقاتی که در سخواهد کرد  از زمینه

 هایپدیتتده  تحلیتتل  بتترای  عنصری  عنوان  به  جبری  گروه  از  استفاده  و  مالی  ریاضیات  سازی،بهینه  به  توانمی

 .کرد اشاره طبیعی

 رشته ریاضی مناسب چه کسانی است؟

حتتل مستتائل آن حتتر ریاضتتی و  بدیهی است که رشته ریاضی، مناسب افرادی است که عالقه زیادی به مبا

دارند  اگر بخواهیم کمی بیشتر شرح دهتتیم، بایتتد بگتتوئیم معمتتوال  اشخاصتتی وارد تحصتتیل در ایتتن رشتتته 

خواهند ذهن ریاضی قوی و قدرت تحلیل باالیی به دست آورند، همچنین تمایل دارند تا در شوند که میمی

 مستتائل  حتتل  بتته  عالقتته شتتوند   یس آن مشغولهای مختلف علم ریاضی ادامه تحصیل دهند و به تدرحوزه

 فاکتورهتتا  تتترینمهم  جمله  از  توانندمی  ذهنی،  جدید  هایچالش  و  فکری  مسائل  همینطور  و  ریاضی  مختلف

کنند در آینده ذهن و حافظه منطقی، باز، شته را انتخاب میر این که  آنهایی   باشند ریاضی  رشته  انتخاب برای

 .د کردتحلیلگر و استداللی پیدا خواهن

 کدام دروس دوره دبیرستان در رشته ریاضی بیشتر کاربرد دارند؟

پر واضح است که داشتن پایه قوی در دروس ریاضی، حسابان و هندسه دوره دبیرستان، بتترای آنهتتایی کتته 

خواهند وارد رشته ریاضی در دانشگاه شوند بسیار حائز اهمیت استتت  ایتتن افتتراد، حتمتتا  بایتتد مباحتتر می

  را بسیار عالی فرا بگیرند 2و  1و همچنین حسابان   3و  2، 1ریاضی 
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  های رشته ریاضی برای ادامه تحصیلگرایش

شتتود در مقطع کارشناسی ارشد، رشته ریاضی به دو دسته کلی ریاضی محض و ریاضی کاربردی تقسیم می

های یر گرایشرای زهای مختلف و متفاوتی دارند  ریاضی محض داکه هر کدام از این دو دسته زیر گرایش

هتتای آنتتالیز عتتددی و آنالیز، جبر و هندسه )توپولوژی( است و از سوی دیگر، ریاضی کاربردی زیر گرایش

 .گیردتحقیق در عملیات را در بر می

پردازنتتد، مطتتالبی کتته در ایتتن های محض بیشتر به مفاهیم محض و اصول اساستتی ریاضتتی میزیر گرایش

های مورد اشاره عمتتدتا  هنی دارند و البته بسیار جذاب هستند؛ در گرایشنبه ذها وجود دارد بیشتر ج گرایش

شتتود  هتتا مطتترح میگیرند و اثبات دقیق آناند مورد توجه قرار میقضایای مهمی که در ریاضی کشف شده

ذت های به یقین ریاضی لافرادی که عالقه بیشتری به اثبات و مطالب تصوری و موهومی دارند از این شاخه

شود و البته ایتتن ها در همه جای ریاضی کاربردی به طور محسوس دیده میاهند برد  کاربرد این گرایشخو

کنند  به عنوان مثال، در گرایش آنالیز، های دیگر نیز نقش پر رنگی ایفا میمباحر تقریبا  در بسیاری از رشته

ی و آنتتالیز ریاضتتی متتورد بحتتر هستتتند؛ در ز متتالمفاهیم آنالیز همچون آنالیز تابعی، آنالیز هارمونیک، آنتتالی

ها، جبر لی و جبتتر نظریتته نمتتایش گرایش جبر نیز به جبر رمزنگاری، جبر گراف، جبر جابجایی، جبر گروه

پرداخته خواهد شد  در گرایش هندسه، به هندسه توپولوژی، هندسه متروئید، هندسه منطق ریاضتتی توجتته 

 .خواهد شد

یشتر جنبتته محاستتباتی دارنتتد و دانشتتجویانی کتته از محاستتبه و عملیتتات ردی بهای ریاضی کاربزیرگرایش

ها را انتخاب کنند  در واقع، آنهایی که از اثبات فراری هستند، برند بهتر است این گرایشمحاسباتی لذت می

از   های دانشتتگاهی ردپتتاییتوانند با خیال راحت به این سمت گرایش پیدا کنند  در همه جای اکثر رشتهمی

توان گفت خیلی از علوم دیگر، بدون ریاضی کاربردی شود و به جرات میروس ریاضی کاربردی دیده مید
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هتتا و مفتتاهیم ها بتتا فرمولتوانیم بگوئیم مفاهیم و مسائل سایر رشتتتهمعنا هستند  به بیانی خیلی ساده، میبی

 .کنندرشته ریاضی کاربردی، معنا پیدا می

های دینامیکی، آنتتالیز عتتددی حتتل معتتادالت وان در زمینه آنالیز عددی سیستمتمی  در گرایش آنالیز عددی،

های عددی در جبر خطتتی، آنتتالیز انتگرالی، آنالیز عددی حل عددی معادالت دیفرانسیل، آنالیز عددی روش

 .ها بسیار پرکاربرد هستندعددی موجک و پردازش تصویر کار کرد که در سایر رشته

های کد گذاری، گراف و ترکیبات، ریاضی فیزیک، کنترل و توان در زمینهیات، میر عملدر گرایش تحقیق د

های پرکتتاربرد و پردرآمتتد هستتتند  بستتیاری از سازی به فعالیت پرداخت که خیلتتی نزدیتتک بتته رشتتتهبهینه

 پیتتدا  های دانشگاهی وابستگی مستقیمی به ریاضی دارند و بدون این دانش و مفاهیم آن عمال معنتتاییرشته

ها فهم و تحلیل مفتتاهیم کنند  اگر بخواهیم صادق باشیم، باید بگوئیم معضل اکثر دانشجویان سایر رشتهنمی

 .ریاضی رشته خود است 

 تواند شاغل شود؟فارغ التحصیل رشته ریاضی در چه کارها و صنایعی می

احتتر آموزشتتی و یف مبتوانند در حتتوزه بانتتک، آمتتوزش و پتترورش، تتتالفارغ التحصیالن رشته ریاضی می

 .تدریس خصوصی )به خصوص در مقطع کنکور سراسری( فعالیت کنند

 بازار کار رشته ریاضی به چه صورت است؟

آیتتد؛ البتتته متاسفانه بازار کار رشته ریاضی چندان وسیع نیست و حتی تا حدی محدود نیتتز بتته حستتاب می

است و افراد متعددی از طریتتق تتتدریس نگ  تدریس خصوصی این روزها در بازار کار این رشته بسیار پر ر

 .کننددر حوزه کنکور سراسری و مشاوره در همین رابطه، درآمد مناسبی را کسب می



9 
 

کننتتد  تتتدریس در ها و برخی از موسسات مالی نیز اقدام به جذب فارغ التحصیالن رشتتته ریاضتتی میبانک

مرتبط به این رشتتته هستتتند    غلیهای شمدارس آموزش و پرورش و مدارس خصوصی هم از دیگر فرصت 

در انتها، باید به این نکته اشاره کنیم که هم اکنون در مقاطع ابتدایی و متوسطه به شدت به معلمتتان ریاضتتی 

 .احتیاج وجود دارد

 امکان ادامه تحصیل در رشته ریاضی در داخل ایران چگونه است؟

های سراسری بتته علتتت ازدیتتاد استتاتید آن، هشگاتمامی دان یکی از محاسن رشته ریاضی این است که تقریبا 

کنند  بنابراین ادامه تحصیل در این رشته بستتیار راحتتت اقدام به جذب دانشجو در کلیه مقاطع این رشته می

است؛ البته به شرط اینکه دانشجو واقعا  از روی عالقه تحصیل را ادامه دهد و نه از روی اجبار  گفتنی است 

و مهندسی صنایع روی   MBAهای اقتصاد، رشته ریاضی در مقطع ارشد به رشته یانای از دانشجوکه عده

کند و لذا دانشجویانی که مقطع کارشناسی ختتود ها، ریاضی نقش پر رنگی را ایفا میآورند؛ در این رشتهمی

ه در بلکتت های ذکر شده نه تنهتتا مشتتکلی ندارنتتد  اند برای ادامه تحصیل در رشتهرا در رشته ریاضی گذارنده

 .شوندها بسیار موفق هم میآن

 امکان ادامه تحصیل در رشته ریاضی در خارج از کشور به چه صورت است؟

دهند  از همین رو اگر کستتی بتترای های علوم پایه اهمیت زیادی میخوشبختانه در خارج از کشور به رشته

های دانشگاهی شانس بیشتتتری رشتهیر تحصیل در رشته ریاضی در خارج از ایران اقدام کند، در قیاس با سا

 .برای دریافت پذیرش خواهد داشت 

این نکته را نیز باید ذکر کنیم که استانداردهای تدریس رشته ریاضی در ایران، بسیار نزدیک به استانداردهای 

از رج مند بتته تحصتتیل در ختتاالمللی معتبر هستند  بنابراین اگر کسی در زمینه ریاضی عالقههای بیندانشگاه

های سرشناس و دارای اساتید به نام وارد شتتود تتتا تواند به دانشگاهکشور باشد با داشتن سوابق مناسب، می
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های پژوهشی و ارائتته مقالتته، فرآینتتد های بیشتری را به دست آورد  بدیهی است که با انجام فعالیت موفقیت 

تر خواهد شد و به این ترتیب شور آسانز کمند به تحصیل در خارج ادریافت بورسیه برای دانشجویان عالقه

 .تری را در دانشگاهی معتبر و در خارج از ایران داشته باشندتوانند ادامه تحصیلی راحت ها میآن

 دروس دانشگاهی رشته ریاضی تا چه میزان نیازهای بازار کار را پاسخگو هستند؟

ها اصال نیاز بازار کار را مرتفتتع که دروس آنهای دانشگاهی این است  متاسفانه یکی از معضالت اکثر رشته

گیرد  رشته ریاضی کنند و عمدتا  دانشجو طی دوران تحصیل، مباحر را فقط به صورت تئوریک یاد مینمی

های مبتکرانه در همتتین راستتتا، هم از این قاعده مستثنی نیست؛ داشتن تجربه در بحر تدریس و ارائه روش

 .های آتی دانشجویان رشته ریاضی ایفا کنندموفقیت  توانند نقش بسزایی را درمی

توانند همزمان با تحصیل در مقاطع مختلف، اقدام به از مزایای رشته ریاضی این است که دانشجویان آن می

های گوناگون کنند و یا به تالیف کتاب نیز بپردازند  ایتتن مستتئله، تدریس خصوصی یا گروهی در آموزشگاه

ها در کنار کسب درآمد مناسب در حین تحصیل، برای ورود قدرتمند به بازار کار در سبب خواهد شد تا آن

 .رو نیز آماده شوندآینده پیش
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 گرایشهای ریاضی

 الف(ریاضیات کاربردی

  Operations Research (OR)  تحقیق در عملیات

هتتایی ماننتتد ستتازی، از گرایشبهینتته در مستتائل بهینهت کتته بتترای یتتافتن نقطتته  ای از ریاضیات استت شاخه 

کند  یافتن نقطه بهینه براساس نوع مسئله مفتتاهیم ها استفاده میریزی ریاضی، آمار و طراحی الگوریتمبرنامه

سازی( یممسازی )ماکزشود  مسائل تحقیق در عملیات بر بیشینهیمختلف دارد و در تصمیم سازیها استفاده م

سازی( نیممسازی )مییا کمینه -بیشتر، پهنای باند بیشتر و غیرهمانند سود، سرعت خط تولید، تولید زراعی -

 ق درتحقی  اصلیمانند هزینه کمتر و کاهش ریسک و غیره، با استفاده از یک یا چند قید تمرکز دارند  ایده  -

اند کتته باعتتر ستتازی شتتدهمدل  ت که با زبان ریاضیای اسعملیات یافتن بهترین پاسخ برای مسائل پیچیده

شوند  این گرایش خود به زیر گرایشهای مختلفی از جمله بهینتته سازی عملکرد یک سامانه میبهبود یا بهینه

 .سازی غیر خطی ، شبکه های جریان و کنترل و    تقسیم میگردد

و    در تهران و صنعتی اصفهان و گتتیالن و گاههای ایران نظیر دانشگاه شریف و تهران و امیرکبیراغلب دانش

فردوسی مشهد و   درشهرستانها این گرایش را دارند که هر کدام در یک یا چند زیر گتترایش آن   مازندران و

 .فعال هستند

 (Numerical Analysis) آنالیز عددی

ی برای حلّ آن دسته از های تقریبی محاسباتبه تنظیم، مطالعه، و اعمال شیوهمحاسبات عددی یا آنالیز عددی  

های تحلیلی و دقیتتق قابتتل حتتلّ پردازد که با روشابل ریاضیات گسسته( میمسائل ریاضیات پیوسته )در مق

 آید  جبر خطی عددی )برنیستند  برخی از مسائل مورد نظر محاسبات عددی به طور مستقیم از حسابان می

دیفرانسیل خطّی و غیر خطّتتی مربتتوط بتته فیزیتتک و های حقیقی یا مختلط( و نیز حلّ معادالت  روی میدان
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 دانشتتگاه نظیر ایران دانشگاههای اغلب   ست عددی محاسبات کاربرد برای دیگر  هایزمینه  از جمله  مهندسی

 .دارند را گرایش این   و مدرس تربیت  ویا صنعت  و علم یا امیرکبیر

 (Graph Theory and Combinatorics) نظریه گراف و ترکیبیات

ریه گراف ضمن اینکه یکتتی از بختتش هتتای بتتا قتتدمت دانتتش ریاضتتی محستتوب متتی گتتردد، یکتتی از ظن 

پرکاربردترین شاخه های ریاضی در سایر علوم نیز می باشد  کاربردهتتای آن در بیولتتوژی، شتتیمی، فنتتاوری 

اغلتتب   ردنانو، تحقیق در عملیات و علوم مهندسی بسیار فراوان می باشد  الزم به ذکر است که این گرایش  

 .شود می محسوب محض ریاضی مجموعه زیر داخل دانشگاههای از  برخی ودر کشورهای خارجی 

 .دانشگاههای نظیر دانشگاه شریف و بهشتی و دانشگاه کاشان از فعاالن در این گرایش هستند

 (Dynamical System)  هاي دینامیكيسیستم

فی پدیده های طبیعی و مصنوعی و کنتتترل آن متتی یکنظریه سیستم های دینامیکی و کنترل به بررسی رفتار  

پردازد  این پدیده ها در حوزه وسیعی از بیولوژی و افتصاد گرفته تا تکنولوژی فضتتایی گستتترده شتتده انتتد  

ابزار ریاضی مورد استفاده نیز طیف وسیعی از دانش ریاضی را دربر می گیرد دانشگاه تهران یکی از پیشروان 

 .گاههای مختلف دیگری نیز در ایران دارای گرایش مذکور میباشندشناین گرایش میباشد دا

 (Differential Equations)   معادالت دیفرانسیل

نظریه معادالت دیفرانسیل که در برختتی از دانشتتگاهها گتترایش کتتاربردی و برختتی دیگتتر گتترایش محتتض 

هتتای بیشتتماری در درمحسوب میشود یک بخش بنیادی از دانش ریاضی بوده و ضمن داشتتتن قتتدمت کارب

فیزیک و مهندسی و پزشکی دارو به یقین می توان گفتتت یکتتی از پایتته هتتای اصتتلی ایتتن علتتوم معتتادالت 

 و  کلیتتدی  نقتتش  دلیتتل  خود  پژوهشی  هنگفت   های  بودجه  صرف  و  ها  کنفرانس دیفرانسیل است  برگزاری  

 .این رشته در پیشرفت علمی و تکنولوژی می باشد کاربردی
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 :سایر گرایشها

 Industrial)و ریاضیات صنعتی  (Cryptography)و نظریه رمز و کریپتوگرافی (Metroid)متروید -

Mathematics)  و منطق فازی (Fuzzy logic)و ریاضی فیزیتتک  (Mathematical Physics)     و

 .گیرندکاربردی هستند که بطور پراکنده در دانشگاههای ایران مورد توجه قرار میاز سایر گرایشهای ریاضی 

 ب( ریاضیات محض

 (Algebra)جبر 

پتتردازد  ست از ریاضیات که به بررسی ساختارهای جبری مثل گروه، حلقه، و میدان میایجبر مجرّد شاخه

 .گرددآغاز تعریف رسمی این گونه ساختارها به قرن نوزدهم باز می

رود  در حتتدود نیمتته اوّل قتترن ار متتیکاصطالح »جبر مجرّد« در برابر »جبر مقدّماتی «ا »جبر دبیرستانی« بتته

 .نامیدندبیستم این رشته را »جبر مدرن« می

کند  اعتتداد، توابتتع، ماتریستتها،از جبر مجرد مقدماتی،اشیاء و اعمال ریاضی را،فارغ از ماهیت آنها بررسی می

 .آینددوتایی ضرب،ترکیب توابع و     از اعمال آن به شمار می عناصر آن و اعمال

های آینتتد برخی شتتاخهاز موضوعات اساسی این شاخه به حساب می ها، مدولهاو حلقه ی گروههادسته بند

 .کنندهندسی با جبر مجرد ارتباط پیدا می

دهنتتد از دروس یل میکتشتت  را جبتتر دستتتگاه  اصتتلیجبر مقدماتی بهمراه جبر مجرد و جبر خطی سه شاخه  

جبر همولوژی،جبر ناجابجایی، نظریتته نمتتایش و     ها، جبر جابجایی،  ، جبرحلقه3اختصاصی این رشته جبر

این رشته کاربردهای جالب توجهی در زمینه های پزشکی، شتتیمی اتتتم و کیهتتان است  تحقیقات مربوط به  

 .شناسی دارد
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 :یر است شاخه مهم به شرح زاین رشته دارای چندین زیر

 ناجابجایی جبر -2 جبرجابجایی -1

 یبیاتیجبر ترک -4 نظریه گروهها -3

 جبری هندسه -6 مدولها و ها حلقه نظریه -5

های کشور کتته دانشتتجوی ارشتتد ریاضتتی دارنتتد تتتدریس مقطع کارشناسی ارشد این رشته در اکثر دانشگاه

 .شودمی

 (Mathematical Analysis) آنالیزریاضی

هتتا انتتد و در آن طهائی از ریاضیات است که با مفاهیم حتتد و همگرایتتی مربتتوآنالیز نام عمومی آن بخش  

شود  این موضتتوعات غیرجبری بررسی می  پذیری و توابعگیری و مشتقموضوعاتی مثل پیوستگی و انتگرال

توان آنهتتا را کنند ولی میمیها بحر را معموال  در عرصه اعداد حقیقی یا اعداد مختلط و توابع مربوط به آن

)فضتتای   "فاصتتله")فضای توپولوژیتتک( یتتا    "زدیکین"در هر فضائی از موجودات ریاضی که در آن مفهوم  

هتتای های مربتتوط بتته دقیتتق کتتردن مبتتانی و تعریفیز ریاضی از کوشتتشکار برد  آنالمتریک( وجود دارد به

 .حسابان سر برآورده است 

نالیز به همتتین معنتتی ق: نقتتاط استتتثنایی  آپردازد   کلمه ط استثنایی ریاضیات مینالیز ریاضی در واقع به نقاآ

  است 

از دروس اختصاصی این رشته در مقطع کارشناسی ارشد آنالیز تابعی، آنالیز هارمونیتتک، آنتتالیز حقیقتتی و    

 :شاخه به شرح زیر است است  این رشته دارای چندین زیر

 آنالیز تابعی -3 الیز عددیآن -2 آنالیز حقیقی -1

 رداستانداغیر آنالیز -6 هارمونیک آنالیز -5 مختلط آنالیز -4
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بیشتر عنوان تز دانشجو مشخص کننده رشته تخصصی دانشجو است  عموما  نتایج تحقیقات این رشته برای 

تفکیتتک گتترایش ها هنگام انتخاب رشتتته دانشتتجویان رابتته  علوم مختلف قابل استفاده است  برخی دانشگاه

محتتض و کتتاربردی   هتتای مقطتتع کارشناستتی در دو گتترایشانتخاب می کنند  اما برخی دیگر مانند گرایش

تواند ادامتته ، آنالیز و    میهای جبرپذیرند و مثال  دانشجوی گرایش محض در هر یک از گرایشدانشجو می

 .تحصیل دهد

های کشور کتته دانشتتجوی ارشتتد ریاضتتی دارنتتد تتتدریس دانشگاهمقطع کارشناسی ارشد این رشته در اکثر  

 .شودمی

 

 (Geometry) هندسه 

ها است  این دانش همراه با حساب یکی از دو کال و خصوصیات آناع روابط طولی و اشِهندِسه مطالعه انو 

 .قدیمی ریاضیات است  شاخه

و در زبتتان  (geometry) نگلیستتی بتته آندر فارسی است  در زبان ا "اندازه "واژه هندسه عربی شده واژه 

بان یونتتانی آمتتده کتته بتته ا( در زگئومتری (γεωμετρία گویند که هردو ازمی (géométrie) فرانسه به آن

 .گیری زمین است معنای اندازه

 بندی هندسهکالسه 

 :گرددهنتدسه مقتدماتی به دو قسمت تقسیتم می

 هنتدسه مسطحه

 هندسه فضائی 
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گیرند که فقط دو بعد دارند، هندسه فضایی، مطالعه اشتتکال مسطح، اشکالی مورد مطالعه قرار میدر هندسه  

ها ،استوانه ها، مخروط ت  این بخش از هندسه در مورد اشکال سه بعدی چون مکعب هندسی سه بعدی اس

 .ها و غیره است ها، کره

 :گیرندهای زیر مورد مطالعه قرار میدر هندسه مدرن شاخه

 دیفرانسیل هندسه -3 برداری هندسه -2 هندسه تحلیلی -1

 نااقلیدسی هندسه -6       اقلیدسی هندسه -5 هندسه جبری-4

 ناجابجایی  هندسه -9 هندسه ریمانی -8 صحیح اعداد هندسه -7

 هندسه تصویری -12 هذلولوی هندسه -11 هندسه محاسباتی وفینسلر -10

 (Topology) توپولوژی

پتتردازد  توپولتتوژی یکتتی از ای از ریاضیات است که به بررسی فضتتاهای توپولتتوژیکی میتوپولوژی شاخه

 .یات است های نسبتا  جوان ریاضشاخه

ها ماننتتد های مهم ریاضیات است که از پیشرفت مفاهیم هندسی و تئوری مجموعتتهتوپولوژی یکی از زمینه

 .است فضا، بعد، اشکال، تبدیالت و    بوجود آمده

ها کتته دارای ای از مجموعتتهای در ریاضیات است و هتتم بتترای ختتانوادهلغت توپولوژی هم به معنای زمینه

برای تعریف فضای توپولوژیتتک، کتته شتتی بنیتتادین توپولتتوژی استتت، استتتفاده   خصوصیات مخصوصی که

 .شودمی

-های زیادی است  بنیتتادی تتترین و قتتدیمی تتترین زیرشتتاخه، توپولتتوژی نقطتتهتوپولوژی دارای زیرشاخه

های فشتتردگی، پیوستتتگی و است و به مطالعتته در زمینتتههای توپولوژی بر آن بنا شدهاست که بنیادمجموعه

 درجتته محاسبه در سعی که است   جبری  توپولوژی  توپولوژی، های  پردازد  یکی دیگر از زیرشاخهل میاتصا

 توپولوژیتتک  اطالعتتات  دریافتتت   بتترای  جبری  روشهای  بردن  بکار  حقیقت   در  جبری  توپولوژی  دارد،  اتصال
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لوژی ابعاد کم توپولوژی دیفرانسیل، توپولوژی گراف و توپو  مانند  هاییزیرشاخه  توپولوژی  همچنین    است 

 .داراست  نیز را 

 : سایر گرایشها

و    میتوان بتته عنتتوان   (Number Theory)اعداد نظریه و   (Mathematical Logic)ازمنطق ریاضی

 .سایر گرایشهای ریاضی محض نام برد

 (Financial Mathematics) ج( ریاضیات مالی 

ی محض ریاضیات، نظریه اندازه احتمتتال را هاها و شاخهریاضیات مالی شیرین وجذاب است چون تکنیک

کند  ریاضیات مالی مهیج است چون روی زندگی روزانه مردم تأثیر دارد ترکیب می  تجربی که  هایبا کاربرد

دهد  برای درک کتتردن های اساسی و بنیادی اقتصاد و مالی را ترقی میبا بکاربردن ریاضیات پیشرفته، نظریه

هتتای س فرضبدانیم بسیاری از نظریه مالی مدرن، از جمله جتتایزه نوبتتل، بتتر استتاتأثیر این کار، الزم است  

کنند بلکه به این ختتاطر های مشاهده شده را منعکس میها پدیدهتحمیل شده هستند، نه به این خاطر که آن

 اند  همانطور که فیزیک انگیزه ریاضیات جدید شده است، ریاضتتیات متتالیشدهکه بصورت ریاضی درآورده

 .بردریاضیات جدید را به سمت مدل کردن مشاهدات اقتصادی پیش می

های پرطرفتتدار محستتوب باشد  اما مطمئنا در آینده جز رشتتتهتحقیق و تدریس در این رشته در ایران کم می

فارغ التحصیالن این رشته می توانند در موسسات مالی، بورس و بانک هتتا مشتتغول بتته کتتار   خواهد گردید 

 .شوند

انشگاه سمنان و    این گتترایش را ی نظیر دانشگاه عالمه و دانشگاه تحصیالت تکمیلی زنجان و داههایدانشگ

 .دارند
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  (Math education)د(آموزش ریاضی

یکی دیگر از گرایشهای رشته ریاضی ، آموزش ریاضی ست  عالوه بر پرداختن به مفاهیم ریاضی به مبحر 

زد دانشگاههای مختلفی نظیر دانشگاه شتتهید بهشتتتی دارای ایتتن آموزش این درس در سطوح مختلف میپردا

 .ست گرایش ا

انداز نتتوینی در مقابتتل دان، چشتتممتتیالدی بتته ستته ریاضتتی  1990 سال در اقتصاد  نوبل  یجایزه  اعطای با

 ی متتالیی جدیتتد از علتتوم متولتتد شتتد: نظریتتهچشتتمان پژوهشتتگران گشتتوده شتتد و عمتتال شتتاخه

«The theory of finance»  چگونگی کار کند ساز و کار حاکم بر بازار مالی و این نظریه تالش می

ظهور، اصولی را که بر بازارهای مالی حکمفرماستتت ی نوتر کردن آن را بررسی و مطالعه کند  این رشتهآمد

تعامتتل   گیتترد کند و در این راستا بیش از هرچیز از ریاضیات بهره میها را روز آمد میدهد و آنتوضیح می

ی یش رفتتته استتت کتته مستتائل متتالی اکنتتون در زمتترهی مالی( تا بدانجا پتت این دو رشته )ریاضیات و نظریه

 .هتتتتتتتتتتتتتتتتای راهبتتتتتتتتتتتتتتتتردی در ریاضتتتتتتتتتتتتتتتتیات استتتتتتتتتتتتتتتتت پژوهش

هایی نظیر ریاضیات، آمار، اقتصاد، علوم رایانه و حتی فیزیک با سرعتی ریاضیات مالی در مرز مشترک دانش

ت متتی نشجویان این رشته بیشتر در سه حتتوزه ریاضتتی، اقتصتتاد و متتدیریفزاینده در حال پیشروی است دا

 .آموزند و البته در دروس اقتصاد و متتدیریت، کلیتتات مطتترح شتتده و آشتتنایی اجمتتالی حاصتتل متتی شتتود

ی اقتصاد مالی دارد  در اقتصاد مالی بیشتر مباحر تئوری مطرح استتت در ی نزدیکی با رشتهاین رشته رابطه

کتته یتتک ود  مثال در حالیشهای عملی توجه میهای ریاضی وعددی در تجربهرشته به مدلکه در این  حالی

ساختی این موضوع را که چرا قیمت سهام شرکتی مقداری مشخص است بررستتی اقتصاددان مالی دالیل زیر

مک کند به کپذیرد و سپس تالش میطور که هست میدان مالی قیمت سهام مذکور را همانکند، ریاضیمی

 .آوردشتقه بدست های ممحاسبات فرایندهای تصادفی ارزش متعارفی ازموجودی
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 دنبتتال بتته کاریابی و کار بازار در که افرادی نیز و کنکور رشته انتخاب متقاضیان بیشتر در ادامه برای آشنایی

انشگاه هتتای رسی)سرفصل( و تعداد واحد ها، دد  برنامه:  شامل  بیشتری  اطالعات  هستند،  بهتری  شغلی  آینده

ارشد و دکتری ریاضی)به منظور ادامه تحصیل در مقاطع بتتاالتر الی، معرفی رشته های  دارای رشته ریاضی م

 .آموزش عالی( و معرفی فرصت شغلی و بازارکار این رشته ارایه می شود

 (معرفی رشته ریاضی شاخه )آمار

 :تربیت افرادی است که بتوانند، هدف و ماهیت 

 .آماری بپردازند ها و ادارات به تجزیه و تحلیل اطالعاتالف( به عنوان کارشناس آمار در سازمان

 .احتمال را در مدارس تدریس نمایندهای آمار و ب( تمام درس

 .ج( تحصیالت خود را در سطح کارشناسی ارشد و دکترا ادامه بدهند

 معرفی

توانتتد بتتر علم آمار به زبان ساده، پیشگویی بر اساس اعداد و ارقام است  به عبارت دیگتتر یتتک آمتتاردان می

های نظریه احتمال، پیشگویی کند  یعنی مدلهای ریاضی و دی و بر مبنای مدلاساس مجموعه اطالعات عد

توان گفت که علم آمتتار بینی نماید  از همین رو میبه یاری اطالعات گذشته، نحوه رفتار یک فرآیند را پیش

 و استتت  علمتتی تفکتتر بتته کمتتک آمتتار علتتم کتتار .گیری از جزئیات و یا رسیدن از جزء به کل استتت نتیجه

دستتت آمتتده،   بتته  اطالعات  سپس  و  آوردمی  دست   به  اطالعاتی  و  کندمی  مشاهده  که  است   کسی  شناسارآم

 .کندبینی میاتفاقات و حوادث را پیش

https://www.mehr.sch.ir/Blog/Detail/148?title=%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://www.mehr.sch.ir/Blog/Detail/148?title=%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://www.mehr.sch.ir/Blog/Detail/148?title=%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1
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پتتردازد های طبیعی و واقعی میسازی ریاضی از پدیدههای موجود به مدلعلم آمار براساس اطالعات و داده

طالعتتات ختتود استتتفاده نماینتتد در نند از ابراز ریاضی برای مکو چون امروزه دانشمندان هر علمی سعی می

سازی ریاضتتی، بستتیار متتورد توجتته نتیجه علم آمار برای بررسی و مطالعه مسائل دنیای واقعی به یاری مدل

 .قرار گرفته است 

 :توانندالتحصیالن میفارغ

جتمتتاعی، کشتتاورزی، مراکتتز الف( در مسایل ساده آماری به منظور رفع نیاز موسسات صنعتی، اقتصتتادی، ا

 .سازی بپردازندمانی و غیره به مدلدر

 .ب( مفاهیم آماری را درک نموده و به تجزیه و تحلیل اطالعات بپردازند

 .ریزی صحیح و علمی بپردازندج( با تحلیل اطالعات به برنامه

 .ی استفاده نمایندها و انجام استنباط آمارای به منظور توصیف دادههای آماری رایانهد( از بسته

 های مورد نیاز و قابل توصیهتوانایی

قوی بودن در علم ریاضی برای موفقیت در رشته آمار، امری ضروری است چون مباحثی کتته در علتتم آمتتار 

شود با ریاضیات ارتباطی تنگاتنگ دارد  قتتدرت درک علمتتی مستتایل آمتتاری و تجزیتته و تحلیتتل مطرح می

 دانشتتجویان  که  هستند  معتقد  نیز  آمار  رشته  اساتید  ان،دانشجوی  بر  عالوه .احتمالی مطالب نیز ضروری است 

های استاد رشته آمار دانشتتگاه  21ه باید در دروس ریاضی قوی باشند و حتی در یک نظرخواهی از  رشت  این

اند  دانشتتجوی ایتتن رشتتته تن از اساتید به اهمیت بسیار علم ریاضی در آمار اشاره کرده  21مختلف کشور،  

ار در تجزیه و تحلیل و حل مسائل ریاضی داشته و به آموزش و یادگیری علوم کتتامپیوتر اید توانایی و ابتکب
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 قتتوی آمتتوزاندانش بایتتد پس  زندمی  را  اول  حرف  رشته  این  در  ریاضیات  که  میگوئیم  وقتی .مند باشدعالقه

 .بشوند رشته این وارد فیزیک -ریاضی

آمتتوزان آموزان علوم انسانی بوده استتت، دانشهای دانشدرسر یکی از  اما چون در نظام قدیم متوسطه، آما

گردد و به همین دلیل هنگتتام پرکتتردن کنند که رشته آمار بیشتر به علوم انسانی برمیرشته ریاضی تصور می

 دیدگاه  از  همچنین .کنندهای آخر خود انتخاب میفرم انتخاب رشته، رشته آمار را به عنوان یکی از اولویت 

کار و تتتالش، پشتتت  حوصتتله،  و  صتتبر  ختتوب،  تحلیتتل  و  تجزیه  قدرت  آمار،  رشته  به  عالقه  فوق  ندانشجویا

 .آشنایی با کامپیوتر و عالقه به تحقیق و پژوهش برای دانشجویان این رشته ضروری است 

 نكات تكمیلی

اختتتراع کشتتف و    11به دنبال یک نظرخواهی از دانشمندان علوم مختلتتف   "Science" چندی پیش مجله

مهم قرن بیستم را معرفی کرد  که در میان این اختراعات و اکتشافات علم آمار نیز پس از اختراعتتات مهمتتی 

مثل ترانزیستور و کامپیوتر و قبل از لیزر قرار داشت  البته حضور علم آمتتار در ایتتن فهرستتت چیتتز عجیبتتی 

عتتات نیتتز در هتتر علتتم، رشتتته، نیست چون جهان امروز، جهان مدیریت اطالعات است و بخش عظیم اطال

آوری و تجزیه و تحلیل این اعداد و ارقتتام شود که در مرحله جمعسازمان و یا مرکز شامل اعداد و ارقام می

باشد  برای مثال هنگام آزمایش تاثیر یک داروی جدید، انتخاب یک نوع بذر در بتتین علم آمار مورد نیاز می

دریس در آموزش زبان، کنترل کیفیت محصتتوالت، تعیتتین حتتق بذرهای مختلف، مقایسه کیفیت دو روش ت

بینی انتخابات، تعیین نرخ بیکاری، تعیین شاخص هزینتته ختتانوار، بینی نرخ ارز، نظرسنجی و پیشبیمه، پیش

 تاثیر و رابطه افسردگی بر تحصیل نیاز به تحقیقات آماری داریم 
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 وضعیت ادامه تحصیل در مقاطع باالتر

گذرانتتد و در واحد تخصصتتی را می  21شود  در دوره کارشناسی ارشد  ع دکترا تدریس میطاین رشته تا مق

 رشتتته  مختلتتف  هایگرایش .گذراندواحد رساله دکتری را می  12واحد درسی اختصاصی و    12دوره دکترا  

 علتتوم و اقتصتتاد در آن کتتاربرد و آمتتار بیمتته، آمار حیاتی، آمار ریاضی، آمار:  ارشد  کارشناسی  مقطع  در  آمار

 .است  حیاتی آمار و ریاضی آمار: دکتری مقطع در و اجتماعی

 آینده شغلی و بازار كار

های خود نیازمند تهیتته ریزی و ارائه گزارش فعالیت تقریبا تمامی مراکز دولتی و خصوصی برای انجام برنامه

دهای دولتتتی بتته ت و نهاب اداراها هستند  از این رو، اغلاطالعات صحیح و به کارگیری تجزیه و تحلیل آن

ها، وزارت آموزش و پتترورش، مراکتتز تحقیقتتاتی، خصوص وزارت برنامه و بودجه، مراکز آمار ایران، بانک

 گمنتتام البتتته .اندمراکز بیمه و سایر موسسات دولتی و خصوصی از عمده مراکز جذب کارشناسان این رشته

 گفته به بلکه  است   نشده  آمار  رشته  التحصیالنفارغ  جذب  از  مانع  جامعه،  در  آن  کاربردهای  و  آمار  علم  بودن

التحصتتیالن آمتتار کمتتتر بتتا مشتتکل بیکتتاری روبتترو یتتن رشتتته، فارغا دانشتتجویان و استتاتید از بستتیاری

 و دولتتتی هایستتازمان در و اندنشتتده بیکتتاری آفتتت  دچتتار هنوز  آمار  لتحصیالنافارغ  خوشبختانه .شوندمی

 .نندکمی فعالیت  هادانشگاه یا خصوصی

هتتا بتتا کتتامپیوتر در حتتد نیازهتتای اجرایتتی و التحصیالن آمار و نیز آشتتنایی آنو به دلیل نیاز جامعه به فارغ

 .اندالتحصیالن آمار تاکنون به راحتی جذب بازار کار شدهخدماتی، فارغ
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 وضعیت نیاز كشور به این رشته در حال حاضر

داننتتد کتته است و حتی مسؤولین نمی  آن به خوبی معرفی نشدهعلم آمار و کاربردهای  متاسفانه در کشور ما  

 اعدادی  و  ارقام  ارائه  برای  آمار  از  دولتی  هایسازمان  بیشتر .هایی دارندالتحصیالن این رشته چه تواناییفارغ

 دانندنمی تخصصی  چندان را کار این چون و کنندمی  استفاده  شود،می  واحدهایشان هایفعالیت   به  مربوط که

م دارند  در حالی عل  این  با  مختصری  آشنایی  که  برندمی  بهره  افرادی  از  آمار  کارشناسان  کارگیری  به  جای  به

هتتای پیشتترفته آمتتار انجتتام داد  اکثتتر توان با استتتفاده از روشهای زیربنایی کشور را میریزیکه اکثر برنامه

د، بهتتره انتت دوران تحصتتیل فتترا گرفتههای ختتود کتته در  ر از تخصص التحصیالن رشته آمار در محیط کافارغ

 .شودبرند چرا که هنوز از آمار به عنوان یک ابزار قوی در تجزیه و تحلیل اطالعات استفاده نمینمی

 بینی وضعیت آینده رشته در ایرانپیش

های شغلی بستتیاری دارنتتد و فرصت امروزه کارشناسان آمار در جهان و به خصوص در کشورهای صنعتی،  

شناستتی، پزشتتکی، فیزیتتک، شناستتی، زیست د، جامعهها شامل تمامی علوم از جملتته اقتصتتایت آنحیطه فعال

 مرکتتز بودجتته، و برنامتته سازمان در توانندمی رشته این التحصیالنفارغ .شودشیمی، الکترونیک و عمران می

 مختلتتف  یهاانتتهوزارتخ  آمتتاری  واحتتدهای  کارخانجتتات،  و  نعتیص  مراکز  بیمه،  ادارات  ها،بانک  ایران،  آمار

المی کشور و به طتتور کلتتی در اس  ارشاد  و  فرهنگ  دارایی،  امور  و  اقتصاد  بهداشت،  کار،  کشاورزی،  همچون

 .آوری و تجزیه و تحلیل آمار و اطالعات دارد، مشغول به کار شوندهر مرکزی که نیاز به جمع

 كارشناسی آماردروس پایه برای 

 دانشگاهیریاضی پیش

 مبانی ریاضی
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 1و  2ی عموم ریاضی

 مبانی اقتصاد

 شناسیمبانی جامعه

 شناسیمبانی جمعیت 

 1و  2فیزیک پایه 

 1و  2آزمایشگاه فیزیک 

 آمار و احتمال

 های آماریروش

 دروس اختیاری برای کارشناسی آمار

 مباحثی در آماربندی تحقیق در عملیات آشنایی با نظریه صف

 2توابع مختلط  2 تاریخ و آمار و احتمال آمار و نظریه اطالع

 1فرآیندهای تصادفی  2آنالیز عددی  1آنالیز ریاضی 

 سازی پیشرفته قابلیت اعتمادبرای آمار برنامه  1جبرخطی 

 1های زمانی ها سریآشنایی با نظریه تصمیم تحلیل داده
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 کارشناسی آماردروس اختصاصی برای 

 برای آمار 2ریاضی برای آمار جبرخطی 

 2یاضی نویسی آنالیز رنامهمبانی کامپیوتر و بر

 1و  2احتمال و کاربرد آن آمار ریاضی 

 های ناپارامتری رگرسیونروش

 1و  2گیری های نمونهروش 1و  2ها طرح آزمایش

 2های زمانی سری 2فرآیندهای تصادفی 

 ماری با کامپیوترزبان تخصصی محاسبه آ

 های پیشرفته آماری کنترل کیفیت آماریروش

 سته پروژه کارشناسیمتغییری گس های چندروش

 های چند متغییری پیوستهروش

 محاسبات نرم

ای است در علوم کامپیوتر و مشخص کننتتده راه حلهتتای نتتادقیق و تقریبتتی بتترای حتتل محاسبات نرم، واژه

نها دشوار بوده و هیچ الگوریتم شناخته شده ای برای حل دقیتتق آنهتتا در مسائلی که از نظر محاسباتی حل آ

 .ن چندجمله ای وجود نداردزما
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نمودن بودن، و در جهتتت متتدلهای محاسباتی سخت که تمامی همّت و توان خود را به دقیقبرخالف شیوه

ق جزیتتی و ناکامتتل، و ها، حقتتاینگریهای نرم بر اساس تحمّل نادقیقدارند، روشکامل حقیقت معطوف می

 .اندفقدان اطمینان استوار گردیده

 هایشتتیوه کتته حالی در است، ماشین رفتار نحوه و طبیعت  از  برآمده  سخت،  هایروش  ی،علمبه زبان ساده  

 .کندنرم، به انسان و تدابیر اتخاذ شده از سوی ذهن او به منظور حل و فصل مسائل اختصاص پیدا می

با روشهای محاسبات به اصطالح “نرم” می توان پدیده های خیلی پیچیتتده در زیستتت شناستتی ، پزشتتکی ، 

لیتتل کتترد  بتته عنتتوان هندسی ، علوم انسانی و مدیریت و از این قبیل را مطالعه ، مدلبنتتدی و تجزیتته و تحم

 .بردهای عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک نامهای این محاسبات، باید از منطق فازی، شبکهترین شاخهمهم

که در بازار کار و کاریابی بتته دنبتتال  در ادامه برای آشنایی بیشتر متقاضیان انتخاب رشته کنکور و نیز افرادی

شامل: برنامه درسی)سرفصل( و تعداد واحد ها، دانشگاه هتتای ت بیشتری  آینده شغلی بهتری هستند، اطالعا

دارای رشته محاسبات نرم، معرفی رشته های ارشد و دکتری ریاضی )به منظتتور ادامتته تحصتتیل در مقتتاطع 

 .بازارکار این رشته ارایه می شود باالتر آموزش عالی( و معرفی فرصت شغلی و
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 فصل سوم 

 ریاضیمعرفی رشته های جدید 
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 دیتا ساینس یا علم داده

ی علم داده یا دیتتتا ستتاینس و متخصتتص ها و مشاغل پُر جستجو در این روزها در آمریکا، واژهیکی از واژه

 :یعلم داده است  یک متخصص علم داده یا دیتا ساینس، در سه رشته

 ریاضیات، 

 آمار،  

 علوم کامپیوتر،  

 تخصص داشته باشد  باید

 پیدایش و تاریخچه علم دادهمنشأ 

فضای   در  اخیر  سال  چند  تا  اما  شده  ظاهر  زیادی  متون  در  گذشته  سال  سی  طی  داده  علم  اصطالح 

سال   در  بود   نیفتاده  جا  و صنعتی  پژوهشی  نائور1960دانشگاهی،  پیتر   ، (Peter Naur)   این عبارت  از 

را بدین   (Data logy) شناسینائور بعدها اصطالح داده عنوان جایگزینی برای علم کامپیوتر استفاده کرد   ه ب

های کامپیوتری« از اصطالح  ای با عنوان »بررسی دقیق روش در مقاله   1974منظور معرفی کرد  وی در سال  

 . ها کاربرد داشتند، استفاده کردسیعی از زمینه های داده آن دوران که در گستره وعلم داده برای بیان پردازش

سال   بین 1996در  »فدراسیون  اعضای  دسته ،  جامعه   International Federation of) «بندیالمللی 

Classification Societies | IFCS)    برای گردهمایی دو سال یکبار خود، در شهر کوبه ژاپن گردهم

اولی برای  مذکور،  گردهمایی  در  کنفرانس  آمدند   اسم  عنوان  به  داده  علم  اصطالح  از  بار    داده،   علم  –ن 

  شده،   برگزار  میزگرد  در  که  گرفت   صورت  آن  از  پس  کار  این   شد  استفاده  –  مرتبط  هایروش   و  بندیدسته 

، سی اف جف  1997معرفی شد  در نوامبر سال   (Chico Hayashi) هوایشی  چیوی  توسط  اصطالح  این
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عنوان »آمار = علم داده؟« به  افتتاحیه رویدادی در حوزه علم داده را با  انی  سخنر (C. F. Jeff Wu) وو

 .مناسبت انتساب به سمت استادی در دانشگاه میشیگان انجام داد

سازی سازی و تحلیل داده و تصمیمدر این سخنرانی، او از کارهای آماری به عنوان سه گانه گردآوری، مدل 

عنوان  ا به کار برد و از آمار بهتفاده مدرن و غیر کامپیوتری اصطالح علم داده ریاد کرد  در این استنتاج، او اس

داده  نام  تغییر  داده  دانشمندان  به  آماردان  و  داده  علم  به  که  با  علمی  او سخنرانی خود  بعدها،  کرد   یاد  اند 

 (Mahalanobis Memorial Lectures) عنوان اولین سخنرانی رویدادعنوان »آمار = علم داده؟« را به 

سال   سخنرانی   1998در  کرد   ماهاالنوبیسهاارائه  چاندرا  پراسانتا  افتخار  به  مراسم  این   Prasanta) ی 

Chandra Mahalanobis)  شودگذار موسسه آمار هند انجام می دانشمند و آماردان هندی و بنیان. 

مستقل که  عنوان یک اصل  علم داده را به  (William S. Cleveland) ویلیام اس کلولند  2001در سال  

و   آمار  علم  از  داده پیشرفت ترکیبی  محاسبات  در  شده  انجام  رابطه  های  این  در  او  کرد،  معرفی  است  ها 

های فنی رشته آمار است«  در این گزارش، کلولند  منظور گسترش حوزهگوید: »علم داده: برنامه اقدام به می

علم   ایجاد  برای  داشت  باور  که  را  فنی  حوزه  شدهشش  ترکیب  حوزهداده  این  برشمرد   عبارتاند  از ها  ند 

دادهها و روشای، مدل تحقیقات چند رشته  برای  ابزار و هایی  ارزیابی  داده، علوم پرورشی،  با  ها، محاسبه 

 .نظریه

آپریل سال   فناوری2002ِدر  و  دانش  برای  داده  کمیته   ، (Data for Science and Technology | 

CODATA) بی انتشار  (International Council for Science | ICSU) دانش  المللین شورای   ،

دادهمجله  با عنوان علم  مانند توصیف   (Data Science Journal) ای  بر مسائلی  اثر،  این  آغاز کرد   را 

 .ها در اینترنت، کاربردها و مسائل قانونی مربوط به این حوزه متمرکز بودهای داده، نشر آن سیستم 
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کو پمدت  انتاهی  از  سال  س  ژانویه  در  مجله،  این  داده2003تشار  علم  مجله  کلمبیا،  دانشگاه   ، (The 

Journal of Data Science)  ها را ارائه کرد که پلتفرمی برای همه فعاالن حوزه داده جهت نشر دیدگاه

ایده  تبادل  به و  این مجله  بود   به کاربردهای روش طور گستردههایشان  آماری و  ای    های کمی پژوهشهای 

 .پرداخت می

سال   ملی  2005در  علمی  داده  (National Science Board) انجمن  »مجموعه  عنوان  با  های اثری 

منتشر کرد و در آن دانشمندان داده  «  21دیجیتال با عمر دراز: فراهم کردن امکان آموزش و پژوهش در قرن  

نویسی، مربیان و  افزار و برنامه داده، نرم منضبط پایگاه  عنوان دانشمندان اطالعات و کامپیوتر، کارشناسان  را به 

بایگانی  و  کتابداران  متخصص،  داده  سخنرانان  مجموعه  یک  موفق  مدیریت  برای  که  کرد  معرفی  سازانی 

 .ها انجام تحقیق و تحلیل خالقانه است دیجیتال حیاتی هستند و فعالیت اصلی آن 

سال   حدود  گری2007در  »جیم   ،» (Jim Gray)برند عنوان ه  ،  به  را  محور  داده  علوم  تورینگ،  جایزه 

داده محاسباتی  تحلیل  از  که  کرد  معرفی  علم  پارادایم  جهت  چهارمین  علمی  روشی  عنوان  به  بزرگ  های 

 .کندهای علمی آنالین هستن استفاده می ساخت دنیایی که در آن ادبیات علم و همه داده 

سال   پاتیل2012در  دانراجی   ، (Dhanurjay “DJ” Patil)داده: جذاب »دانشمند  مقاله  در  شغل ،  ترین 

بررسی کسب «  21قرن   مجله  در  می وکه  ادعا  شد،  منتشر  هاروارد  همرباچرکار  »جف  با  همراه  که   «کند 

(Jeff Hammerbacher)  برای معرفی شغلشان در    2008ها برای اولین بار در سال  که این عبارت را آن

فیس و  کلینکدین  ابداع  آن  اند ردهبوک  کمبود  که  یاد کرده  نژادی جدید  عنوان  به  داده  دانشمندان  از  ها او 

 .شودهای صنعت و دانشگاه می های جدی در برخی از بخش منجر به محدودیت 
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سال   پیشرفته2013در  تحلیل  و  داده  علم  کار  »نیروی  رویداد   ،» (IEEE Task Force on Data 

Science and Advanced Analytics) شد  همچنین، اولین »کنفرانس اروپایی تحلیل داده   اندازیه را» 

(European Conference on Data Analysis | ECDA)   آن پیرو  و  برگزار  لوکزامبورگ  در 

داده  تحلیل  اروپایی  تاسیس   (European Association for Data Science | EADS) «»اتحادیه 

بین  کنفرانس  اولین  با  شد   حوزه  این  »کالمللی  بین عنوان  تحلیل نفرانس  و  داده  علم  پیشرفتهالمللی   های 

IEEE»  برگزار شد 2014در سال. 

اسمبلی »جنرال  همین سال،  برای (General Assembly) «در  داده  انکوباتور  و  تابستانی  اردوی  ، یک 

آمار آمریکا، عنوان ژورنال خود راعالقمندان به علم داده راه  انجمن  های یل به »تحل  اندازی کرد  همچنین، 

کاوی: ژورنال انجمن آمار آمریکا« تغییر نام داد  مدتی بعد و طی تغییر نامی دوباره، بخش اول  آماری و داده 

 .نام این ژورنال به »یادگیری آماری و علم داده« مبدل شد

ذیرفته  انجام پ  منظور انتشار کارهایالمللی علم و تحلیل داده« توسط اسپرینگر به ، »ژورنال بین 2015در سال  

داده تحلیل  و  داده  علم  حوزه  سپتامبر  در  در  شد   بنا  داده(  )مِه  کالن  کنفرانس2015های  سومین  طی   ، 

ECDA  در دانشگاه اسکس (Essex)عبارت ، «Gesellschaft für Klassifikation»   به نام »انجمن

 .علم داده« افزوده شد

باب روز است که از واژگان  داده یکی  سازی  کار، هوش تجاری، مدل وهای کسب ل بر تحلی  اصطالح علم 

داده پیش  از  اختیاری  استفاده  هر گونه  یا  واژه بینی  عنوان  به  و  اعمال شده  آمار  ها  برای  برق  و  پر زرق  ای 

های گوناگون با عنوان »علم  شود  در بسیاری از موارد، رویکردها و راهکارهای موجود در حوزهاستفاده می
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برندسازی   شده داده«  جذابمجدد  تا  توسط  اند  باشد،  مفید  آنکه  از  بیش  اصطالح  این  کاربرد  باشند   تر 

 .شودمتخصصین غیر مرتبط بسیاری به شکلی گسترده اما غیر صحیح به کار برده می 

است  ناپلئون بناپارت با این که عبارت علم داده عبارت جدیدی است، این حرفه سالهاست که وجود داشته 

است  این مدلها را ریاضیدانان تهیه  کردهگیری در میادین جنگی استفاده می ی تصمیمیاضی براهای راز مدل

 .کردندمی

 مزایای علم داده

مزیت سازمانی: مزیت اصلی استفاده از علم داده در سازمان، توانمند سازی و تسهیل تصمیم گیری است   

به تصمیمات کسب و کار خود اعمال کنند   اده را  توانند شواهد مبتنی بر دسازمان هایی با متخصص داده می

بهره  بهبود  افزایش سودآوری و  به  منجر  نهایت  داده در  بر  مبتنی  وری عملیاتی، عملکرد و این تصمیمات 

های مشتریان، علم داده به شناسایی و اصالح مخاطبان هدف  شود  در سازمان گردش کار کسب و کار می

می مکمک  همچنین  داده  علم  برنامه   تواندی کند   داخلی  پردازش  کند   کمک  استخدام  تست به  و  های ها 

تر و های سریع انسانی کمک کند تا انتخابتواند به تیم مدیریت منابع ها میشایستگی مبتنی بر داده و بازی

به اهداف شرکت و صنعت دقیق انجام دهد  مزایای خاص علم داده بستگی  تر را در طول روند استخدام 

 .کنندها را برای افزایش تشخیص تقلب استخراج می ال، موسسات بانکی دادهبرای مثدارد  

به آن دارد  برای مثال دپارتمان به اهداف شرکت و صنعت مربوط  های فروش و  مزایای علم داده بستگی 

می  داده بازاریابی  کمپینتوانند  ساخت  و  مشتری  جذب  نرخ  بهبود  برای  را  مشتریان  فهای  به  فرد  رد های 

داده   کاوش بانکی،  موسسات  میکنند   کاوش  کالهبرداری  شناسایی  وظیفه  ارتقا  جهت  را  خود  کنند  های 
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ها را برای شناسایی آنچه کاربران به آن عالقمند هستند  داده  (Netflix) های استریم مثل نتفلیکسسرویس 

 .کنندونی بهتر است کاوش میتلویزی هایها یا برنامه ها برای دانستن اینکه تولید چه فیلم و استفاده از آن 

سازی شده  های شخصی منظور ساخت توصیه های مبتنی بر پایگاه داده به همچنین، در نتفلیکس از الگوریتم 

 (UPS) و  (DHL)،  (FedEx) نقل مانندوهای حملمتناسب با عقاید کاربران استفاده شده است  شرکت 

کنند  با وجود کاربردهای  نقل کاال استفاده می ونوع حملها و  ن از علم داده برای کشف بهترین مسیرها، زما

کسب  در  زمینه  این  داده،  علم  از ومتعدد  انبوهی  حجم  تحلیل  و  شناسایی  زیرا  است،  نوظهور  هنوز  کار 

 .بر باشدها بسیار پیچیده، گران قیمت و زمان تواند برای شرکت های ساختار نیافته می داده 

 ادهارتباط آمار و علم د

محیط محب در  داده«  »علم  عبارت  کسب وبیت  و  دانشگاهی  دربوهای  گشایش  دلیل  به  به  کار  جدید  های 

نگاران های شغلی، رشد انفجاری داشت  با این حال، بسیاری از منتقدان دانشگاهی و روزنامه سوی فرصت 

 (Forbes) «وربزمجله »فای که در  در نوشته  (Gil Press) «تمایزی بین این دو قائل نیستند  »گیل پرس 

و   متون  در  که  است  روشن  تعریف  بدون  ولی  روز  باب  واژه  یک  داده  علم  که  کرده  ادعا  شد،  منتشر 

 .کار« شده است وهای تحصیالت تکمیلی جایگزین »تحلیل کسب های گوناگون از جمله دورهزمینه 

پرسش  پنل  سیل  و  در  نیت  آمریکا،  آمار  انجمن  مشترک  آمار  جلسات  آماردان  (Nate Silver) ورپاسخ   ،

 :کاربردی، طی سخنانی در این رابطه گفت 

  دانشمند  است  علم از ایشاخه  آمار …تر کردهکنم دانشمند داده، عبارت آماردان را جذابمن فکر می»

 پوشیچشم آماردان واژه از نباید افراد  شد خواهد  مبدل حشو به هازمینه  از بسیاری در تدریج به داده

 «.کنند
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کسب  بخش  در  می وهمچنین،  اذعان  گوناگون  تحلیلگران  و  پژوهشگران  به  کار،  داده  دانشمندان  که  کنند 

های رقابتی واقعی برسانند و همچنین، این شغل را تنها یکی از چهار  ها را به مزیت توانند شرکت تنهایی نمی 

یاز است  چهار شغل مذکور عبارتند از: ن  داده( موردداده )مِه دانند که برای دستیابی به قدرت کالن شغلی می 

 .دادهداده و مهندس کالندهنده کالنگر داده، دانشمند داده، توسعه تحلیل 

در وال   2014ای که در سال  شود  در مقاله های زیادی به چنین انتقاداتی داده شده و میاز سوی دیگر، پاسخ 

، اشتیاق به علم  (Irving Wladawsky-Berger) استریت ژورنال منتشر شد، ایروینگ الدوسکی برگر

می  استدالل  چنین  او  دانست   کامپیوتر  علوم  طلوع  با  مقارن  را  زمینه داده  هر  مانند  داده  علم  که  کند 

برد، اما  های صنعتی و دانشگاهی بهره میشناسی و راهکارهایی از دیگر زمینه ای دیگری از روش رشته میان 

د  سخنان این پژوهشگر، به انتقادات تند انجام شده از علوم کامپیوتر که  ده ها را در قالب جدید شکل میآن 

 .ای در فضای دانشگاهی دارد معطوف بودامروزه جایگاه ویژه 

، دانشمند داده و استاد دانشگاه استرن نیویورک، همچون  (Vasant Dhar) «به همین ترتیب، »ویسانت دار

با انجام  2013الل در این رابطه پرداخته است  او در دسامبر سال تددیگر طرفداران دانشگاهی علم داده، به اس

ها متفاوت  های داده فعلی موجود در کلیه رشته کند که علم داده از تحلیلسخنرانی در این رابطه، بیان می

 .است 

بینانه  ش های پیاستفادهها و به دنبال الگوهای عملی و سازگار برای  تمرکز علم داده بر تشریح مجموعه داده 

تحلیل از  فراتر  جایگاهی  به  را  داده  علم  مهندسی،  کاربردی  هدف  این  میاست   سنتی  اکنون های  برد  

رشته داده  زمینههای  و  نظریه ها  فاقد  که  اجتماعی  علوم  و  علوم سالمت  مانند  کاربردی  مستحکم های  های 

 .بین قدرتمند به کار بردهای پیشخت مدل گیری از علم داده برای ساهستند را می توان با بهره 
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، پاسخگوی انتقادات موجود پیرامون علم داده 2015، در سپتامبر   (David Donoho) »دیوید دونوهو«

داده   معادل کالن  آنکه علم داده  اول  بود   داده وجود داشت  پیرامون علم  اشتباهی که  تعریف  با رد سه  را 

نیست، زیرا  )مِه  بین علم داده و آمار نیست  دوم، علم    اندازه مجموعه داده معیاریداده(  ایجاد تمایز  برای 

به  مهارت داده  مرتب وسیله  رایانشی  دادههای  مجموعه  نمیسازی  تعریف  بزرگ  مهارت های  این  ها شود  

کلیه رشته  در  تحلیل  برای  میعموما  قرار  استفاده  مورد  زمهای  یک  داده  علم  اینکه،  سوم  بسیار  گیرند   ینه 

سازی دانشمندان داده برای این شغل به های دانشگاهی قادر به آماده در حال حاضر برنامه کاربردی است که  

آموزشی، دوره  مراکز  از  بسیاری  که  در حالیست  این  نیستند   مناسبت  به  شکل  را  تحلیل خود  و  آمار  های 

 .کنندهای علم داده تبلیغ می اشتباه با عنوان دوره 

به   تالشدونو  که  آماردان  یک  دامنه  عنوان  که  قهرمانانی  و  داده  انجام  خود  کاری  زمینه  در  زیادی  های 

داده  گسترش  کنونی  داده  علم  شکل  به  را  چمبرزیادگیری  »جان  مانند  که   (John Chambers) «اند 

داده  از  یادگیری  مفهوم  پذیرش  آماردان خواستار  توسط  خواها  که  کلوند  ویلیام  یا  بود،  شده  هان  ها 

های توصیفی بود، همه با هم رویای  ها یا نظریه بین قابل اجرا از داده ی استخراج پیش دهی به ابزارهااولویت 

 .اندکند را تحقق بخشیده های علمی رشد می یک دانش کاربردی که بر فراز آمار کالسیک و دیگر زمینه 

 (open science) رشد برای دانش باز  به خاطر آینده علم داده، پروژه دونو که یک محیط همواره در حال

داده  مجموعه  پژوهش است،  برای  استفاده  قابل  قرار  های  پژوهشگران  کلیه  دسترس  در  را  دانشگاهی  های 

منظور  ای را بهنیز برنامه  (US National Institute of Health) دهد  موسسه ملی سالمت آمریکامی

داده  شفافیت  و  تکرارپذیری  پژوهشیارتقا  ت  های  بدین  دارد   اجرا  حال  تنها  در  نه  داده  علم  آینده  رتیب، 

های پژوهشی دانشگاهی برپا خواهد کرد   شکند، بلکه انقالبی در پارادایم مرزهای نظریات آمار را در هم می

 :گیردها چنین نتیجه می دونو از این جریان 
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ای در عاده الدرباره علم، به شکل فوقهایی های علمی و دادهدامنه و تاثیر علم داده با فراهم شدن داده »

 «رو گسترش خواهد یافت های پیش دهه

 علم داده در ایران

است  اولین پژوهش در زمینه متخصصین علم داده در ایران در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران انجام شده 

ارش  ایران است که در مقطع کارشناسی  دانشگاه در  اولین  تهران  بهشتی  دانشجو  دانشگاه شهید  د علم داده 

 .دپذیرمی

 ابزارهای متن باز علم داده

 ( نویسیآر )زبان برنامه  •

 ( نویسیپایتون )زبان برنامه  •

 ( وکا )یادگیری ماشینی •

 ( نویسیجاوا )زبان برنامه  •

 گنو آکتیو  •

 جولیا •

 ابزارهای تجاری علم داده

 راپید ماینر  •

 نایم  •

 اس مادلر اسپیاس •

 متلب  •
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 های دانشگاهیرشته

 تصمیم و مهندسی دانش علوم  •

 ( یک )رشته دانشگاهی انفورمات •

 بیوانفورماتیک  •

 ژئوانفورماتیک  •

 انفورماتیک پزشکی •

 علوم اعصاب محاسباتی  •

 انفورماتیکشیمی •

 فیزیک محاسباتی  •

 

 چگونه دیتا ساینتیست شویم؟

  Data)ساینتیستتت هتتا یتتا دیتتتا واسطه گسترش اینترنت ایجاد شده، دانشمند دادههایی که بهیکی از شغل

Scientist) های بسیار زیادی از کاربران خود دارند که دوست دارنتتد ها در دنیا دادهشرکت  است  امروزه

 .ها استفاده کنند تا خدمات بهتری به مشتری بدهند و سود بیشتری هم بکننداز آن

 ساینتیست، قهرمان عصر داده دیتا

میلیون ترابایت داده در اینترنت تولید  5٫2است  در حال حاضر روزانه  هااقتصاد داده ها وعصر ما عصر داده

های هستند کتته کنند یا اینکه دادهمحتوا مصرف میهای کاربرانی هستند که صرفا  ها یا دادهشود  همه اینمی

 .کنندهای گوناگون اینترنتی بارگذاری میتولیدکنندگان در سایت 

https://tejaratnews.com/training/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%85%d8%b3%db%8c%d8%b1-%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87%e2%80%8c
https://tejaratnews.com/training/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%85%d8%b3%db%8c%d8%b1-%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87%e2%80%8c
https://tejaratnews.com/training/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%85%d8%b3%db%8c%d8%b1-%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87%e2%80%8c
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هتتایی کتته هتتر روز در ستتازی دادهذخیره میلیون ترابایت داده عدد بسیار بزرگی است؛ یعنی شما بتترای 2٫5

 .دمیلیون هارد یک ترابایت الزم داری 2٫5شود اینترنت تولید می

کنند و کاربران خواسته یا ناخواستتته ها از کاربران جمع میهایی هستند که شرکت ها، دادهبخشی از این داده

د اینترنتتتی، ستتابقه جستتتجو، موقعیتتت هایی مثل جنسیت، سابقه خریتت دهد، دادهها قرار میدر اختیار شرکت 

دارند و خواندنشان راحت  (structured) ها ساختارهای بازدید شده  این دادهسایت مکانی و سابقه وب

 .است 

 استخدام دیتا ساینتیست

ها و حوزه پتتردازش سازی و مدیریت دادهتقسیم هستند  حوزه ذخیرههای بیگ دیتا به دو حوزه قابلفناوری

ها با ابزارهای بیگ دیتتتا یتتا بایتتد کستتی را ها  مشخص است که برای مدیریت این حجم از دادهآن  و تحلیل

 .های دیگر بدهیمدام کنیم یا مسئولیت نگهداری آن را به شرکت استخ

 یتتا  هتتزاران  بتتا هتتای اکستتلها شتتبیه فایلهای ساختاردار دارید که بیشتر آنوقتی شما حجم عظیمی از داده

 هانآ  اساس  بر  که  بفهمیم  مثال  و  کنیم  استفاده  هاداده  این  از  واقعا  بتوانیم  اینکه  برای  ما  هستند،  داده  هامیلیون

 سر  هاآن  از  و  کنیم  تحلیل  را  هاداده  این  که  هستیم  این  نیازمند  دهیم،  تغییر  را  بازاریابی  هایاستراتژی  چگونه

 .دربیاوریم

ای بگیریم، کار هر کسی نیست  استفاده ها و فهمیدن اینکه چگونه از آن نتیجهدادهکردن این حجم از  تحلیل

ها را تحلیل کنتتد، تواند این دادهاست و کسی که این دانش را دارد و میه های نیازمند دانش دادهاز این داده

 .ها یا دیتا ساینتیست است دانشمند داده
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های گونتتاگون، نویسی در زبانافزارها، برنامهوعی در حوزه نرمهای متندیتا ساینتیست کسی است که مهارت

هتتا دارد و تارهتتای کتتاربران و روانشناستتی آنها و دانش زیادی از بازارها، رفهوش مصنوعی، مدیریت داده

 .ها، تصاویر دقیقی از آنچه الزم است، ارائه دهدتواند با تحلیل دادهمی

هتتا ها نمودارها و اینفوگرافیک تهیه کند و یا الگوهایی در دادهد و از آنها را مصورسازی کنتواند دادهاو می

 .است تصور نبوده بیابد که احتماال پیش از آن قابل

 تفاوت دیتا ساینتیست و متخصص آمار

ها متفاوت از متخصصین آمار هستند  با اینکتته دیتتتا ساینتیستتت و متخصتتص آمتتار در ضمن دیتا ساینتیست 

کنند، امتتا کتتار ایتتن دو متفتتاوت های حجیم استفاده میای مشترکی دارند و هر دو از دادهه اهداف و مهارت

حتتوزه جدیتتدی استتت کتته عمیقتتا بتتر استتتفاده از  (Data Science) ها یا دیتا ساینساست  دانش داده

 .کامپیوتر و فناوری متکی است 

های کتتامپیوتری کتته کنتتد، بتتا برنامتتهفت میها را دریاهای داده عظیم، دادهدیتا ساینتیست با اتصال به پایگاه

 .ها تولید کندآن درکی را ازتواند نمودارها و تصاویر قابلکند و میها را تحلیل مینویسد آنمی

ها استفاده کنند و کارشان بیشتر های تاییدشده برای تحلیل دادهاما متخصصین آمار در تالش هستند از نظریه

ای است که در صد سال گذشته چندان تغییر نکرده است و به همین آمار رشتهها است  رشته  بررسی فرضیه

طور ختتاص در چنتتد ستتال ها پس از کامپیوترها و بتتهچیز آن مشخص و معین است اما دانش دادهدلیل همه

 .گذشته توسعه یافته است 
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 دیتا ساینتیست کارمندی پردرآمد

ها دیتتتا شتتود، چنتتدین ستتال استتت کتته شتترکت ا بیشتتتر میها هر روز در دنیای ماز آنجایی که اهمیت داده

 .های دنیاست لکنند  این شغل در حال حاضر یکی از پردرآمدترین شغساینتیست استخدام می

اند اما با توجه های اخیر شروع به استخدام دیتا ساینتیست کردههای ایرانی نیز در سالتعداد کمی از شرکت 

 .ها استخدام شوندتوانند در این شغلالتحصیالن دکترا می، صرفا فارغبه درصد باالی بیکاری در ایران

ر این حوزه هم دوست دارند یک نوبل فیزیک ها د، شرکت تی در ایرانهای بازار کار آیشغل زیرا مثل دیگر

های ایرانی هنوز اقدام به میلیون تومان استخدام کنند  یکی از دالیلی هم که بسیاری از شرکت   3را با حقوق  

 .ها کم است های آنکنند، این است که دادهاستخدام دیتا ساینتیست نمی

 به سوی دیتا ساینتیست شدن پیش

 دانشگاهیتحصیالت 

 27برای اینکه شما در شرکتی دیتا ساینتیست بشوید، باید دکترا یا کارشناسی ارشتتد داشتتته باشتتید  در دنیتتا 

درصد مدرک کارشناسی ارشد دارند  بعیتتد هتتم استتت کتته ایتتن   73مدرک دکترا و    هادرصد دیتا ساینتیست 

 .ها از بین برودقاعده به این زودی

تی، علوم کامپیوتر، ریاضیات، فیزیتتک، آمتتار، ریاضتتیات کتتاربردی، وزه آیدر نتیجه باید یک لیسانس در ح 

 .اقتصاد یا علوم اجتماعی بگیرید

https://tejaratnews.com/training/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a2%db%8c%e2%80%8c%d8%aa%db%8c
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نامتته کارشناستتی ها باشد، بهتر است  طبیعتا اگتتر پایانه مرتبط به دادهاگر مدرک کارشناسی ارشد شما هم ک

ای بزرگ دارد، برای شما مفیتتدتر خواهتتد ه نویسی و یا کار با دادهسازی، برنامهارشد شما کارهایی مثل شبیه

 .بود

یتتا حتتتی  هتتوش مصتتنوعی ،نویستتیبرنامه خواهید دکترا بگیرید، بهتر است کار شما در دکترا بهاگر هم می

 .ربط داشته باشد (Data Mining) استخراج داده

خواهید در ای که میساینتیست شوید، اطالعات و دانشی در حوزههمچنین باید پیش از اینکه بخواهید دیتا  

نتیستتت شتتوید کتته متتثال خواهید در یتتک شتترکت دارویتتی دیتتتا سایآن کار کنید، داشته باشید؛ مثال اگر می

هتتا، میتتزان شتتیوع، دوره خواهد متناسب با نیاز بازار دارو تولید کند، بهتر است اطالعاتی در مورد بیماریمی

 .ها داشته باشیددوره پنهان و هر چیزی دیگری در مورد بیماریبیماری، 

مدرک دکترا بتترای شتتما   خواهید یک دیتا ساینتیست ارشد در شرکتی شوید، احتماال داشتنهمچنین اگر می

 .ضروری خواهد بود

ند سال ها از همان دوره لیسانس تاسیس شده است  احتماال چ های جهان، رشته دانش دادهاخیرا در دانشگاه

دیگر این رشته به ایران هم خواهد آمد  البته من اطالعاتی در این مورد ندارم، شاید همتتین االن هتتم وجتتود 

 .داشته باشد

ای به شما دانش الزم ها بهتر است  چنین رشتهمدرکی از این رشته داشته باشید، از بقیه رشته  مسلما اگر شما

هتتای تحلیتتل را های الزم در حوزه آمار، کتتامپیوتر و تکنیکرتهای پیچیده و مهابرای تحلیل مجموعه داده

 .دهدآموزش می

https://tejaratnews.com/training/%d8%b1%d9%88%d8%b2-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%e2%80%8c%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%e2%80%8c%d9%87%d8%a7
https://tejaratnews.com/training/%d8%b1%d9%88%d8%b2-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%e2%80%8c%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%e2%80%8c%d9%87%d8%a7
https://tejaratnews.com/training/%d8%b1%d9%88%d8%b2-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%e2%80%8c%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%e2%80%8c%d9%87%d8%a7
https://tejaratnews.com/training/%d9%82%d8%b6%db%8c%d9%87-%da%af%d9%88%d8%af%d9%84-%d9%87%d9%88%d8%b4-%d9%85%d8%b5%d9%86%d9%88%d8%b9%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%b4%d8%a7-%d8%a2%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c
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 های کامپیوتری الزم برای دیتا ساینتیستمهارت

های دیگری هم بلد باشتتد گیرد، باید مهارتت عالوه برای چیزهایی که در دانشگاه یاد مییک دیتا ساینتیس

رفته است  همچنین بسته به اینکه رشتتته تحصتتیلی شتتما اش یاد نگکه لزوما در دانشگاه و در رشته تحصیلی

دیتتتا  ها بهتتتر از بقیتته باشتتید  در هتتر صتتورت، اگتتر بخواهیتتدچیست، ممکن است در برخی از این مهارت

 :های کامپیوتری را نیز داشته باشیدساینتیست شوید باید این مهارت

 نویسی پایتونزبان برنامه -۱

نویسی بسیار خوب و قدرتمند است  پایتون زبانی نیست که بتتا هتتدف یک زبان برنامه (Python) پایتون

سایت، اپلیکیشن وب و هتتر برنامتته دیگتتری وبتوانید  ها ایجادشده باشد  بلکه شما با پایتون میتحلیل داده

 .بنویسید

 و (Numpy) های بستتیار مهمتتی مثتتلها کتابخانتتهاهمیت پایتون در اینجاستتت کتته در طتتول ایتتن ستتال

(Matplotlib)   برای پایتون نوشته شده است که پایتون را تبدیل به زبانی قدرتمند و محبوب در بین دیتتتا

اند کتته ها و کدهای فراوان دیگری نیز در پایتون نوشته شدهدلیل الگوریتمها کرده است  به همین  ساینتیست 

 .برای کار یک دیتا ساینتیست الزم هستند

تواند بسیار مفید باشتتد  انعطتتاف نیز می (C++/C) و (Perl) ا، پرلهایی مثل جاوهمچنین دانستن زبان

گوناگون متصل شتتوید  های دادهآن به پایگاه شود که شما بتوانید صرفا با کدنویسی درزبان پایتون باعر می

 .ها داده بخوانید و داده وارد کنیدو از آن
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 R  زبان -۲

هتتا زدن بتتا دادهاست که فقط برای کارهتتای آمتتاری و ستتروکلهبرخالف پایتون، زبانی  R نویسیزبان برنامه

 .ساخته شده است 

ها را حل کنید اما چون این زبان انعطتتاف و قتتدرت زبتتان دادههر مسئله مربوط به  R توانید با زبانشما می

 .پایتون را ندارد، احتماال الزم خواهد بود برخی از کارها را دستی انجام دهید

این است که یادگیری آن سخت است، خصوصا وقتی شما پیش از ایتتن یتتک یتتا  R نیکی از مشکالت زبا

 .خوبی بلد باشیدنویسی را بهچند زبان برنامه

 پلتفرم هادوپ -۳

 (Apache Hive) افزارها و ابزارها مثل هایوای از نرممجموعه (Apache Hadoop) پلتفرم هادوپ

های داده ها و کارهای عددی و محاسباتی رویهاست که مخصوص مدیریت داد (Apache Pig) و پیگ

 .اندحجیم ساخته شده

ترین مهتتارت الزم بتترای یتتک دیتتتا ساینتیستتت ون، مهمتسلط به ابزارهای مجموعه هادوپ بعد از زبان پایت

 .است 

شوید، ممکن است شرایطی پتتیش رو میهای بسیار عظیم روبهقضیه اینجاست که وقتی شما با مجموعه داده

ها بستتیار از بیشتتتر از چیتتزی ها یا میزان حافظه رم یا حتی توان پردازشی الزم برای دادهید که حجم دادهبیا

ها را به سرورها یا کالسترهای محاستتباتی شوید دادهر اختیار دارید  در نتیجه شما مجبور میباشد که شما د
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صتتورتی راحتتت، تواند این کار را بهیخورد  هادوپ مدیگری انتقال بدهید  اینجاست که هادوپ به درد می

 .بهینه و سریع برای شما انجام دهد

ستتازی گیری و خالصهخراج، کتتاوش، فیلترکتتردن، نمونتتهتوانید از همین هادوپ برای استهمچنین شما می

 .ها هم استفاده کنیدداده

 SQL  تسلط به -۴

ها چیز معقولی نیست؛ چون هم روی فایل  هاسازی و خواندن آنها بسیار زیاد است، ذخیرهوقتی حجم داده

شود؛ یعنی های داده ذخیره میها در پایگاهها دادهبرد  در این حالت کند و هم حجم زیادی میکار را کند می

شتتوند کتته هتتایی ذخیتتره میصتتورت فایلای متفاوت است، بهها در فرمت خاصی که در هر پایگاه دادهداده

 .ریع و راحت است ها سخواندن و نوشتن در آن

 خورند وو هادوپ بسیار به درد می (NoSQL) های دادهها بسیار زیاد باشد، پایگاهوقتی هم که حجم داده

عنوان یک دیتا ساینتیستتت های یک دیتا ساینتیست را رفع کنند؛ اما از شما بهاحتماال بخش زیادی از احتیاج

 .را هم بلد باشید (SQL) در های پیچیدهرود که دستورها و درخواست انتظار می

تواند بسیار مفید می (SQL) بدانید، اما دانستن (NoSQL) ، هادوپ و(SQL) با اینکه شما باید پیش از

هتتا توانید تصویر بسیار ختتوبی از دادهکنید، میهای آن استفاده میباشد؛ زیرا دستورهایی که برای درخواست 

نویسی کمتری توانید با برنامهکند و شما میتر می، کار را سادهبه شما بدهد  در ضمن سادگی دستورهای آن

 .کارتان را جلو ببرید
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 آپاچی اسپارک -۵

مثل هادوپ یک ابزار مدیریت بیگ دیتا است  هر دو هتتم محصتتول  (Apache Spark) آپاچی اسپارک

تر از هتتادوپ سیار ستتریعا هادوپ این است که اسپارک ببافزاری آپاچی هستند؛ اما تفاوت اسپارک  تیم نرم

 .است 

همچنتتین متتدیریت های پیچیده ستتاخته شتتده استتت  طور اختصاصی برای اجرای سریع الگوریتماسپارک به

هتتا جلتتوگیری شدن و از دستتت رفتتتن دادهتواند از گمتر است و میساختار با اسپارک راحت های بدونداده

 .کند

 ادگیری ماشینی و هوش مصنوعیی  -6

تواند شما را ه میها، هوش مصنوعی بلد نیستند؛ اما هوش مصنوعی چیزی است کبسیاری از دیتا ساینتیست 

ها باشید، بهتر است هتتوش ساینتیست خواهید چند سروگردن باالتر از بقیه دیتا  بسیار جلو ببرد  پس اگر می

 .مصنوعی بدانید

های موردنیتتاز بتتا استتتفاده از هتتا و پاستتختوانایی آموزش یتتک سیستتتم هتتوش مصتتنوعی متناستتب بتتا داده

 .ک کند مسائل متفاوتی را حل کنیدتواند به شما کمهای گوناگون، میالگوریتم

 .اندیادگیری عمیق همه با تنسورفلو نوشته شدههای هوش مصنوعی گوگل از جمله تمام سیستم

بر است؛ اما شتتما های گوناگون آن، کاری سخت و زمانتسلط به هوش مصنوعی در مفهوم کلی و الگوریتم

گوگتتل، هتتوش مصتتنوعی یتتاد  (Tensor flow) فلوتوانید با کتابخانه بسیار قدرتمند و رایگان تنسورمی

 .ها و کدهای فراوانی برای آن وجود دارندوزشبگیرید  یادگیری آن آسان است و آم

https://tejaratnews.com/training/%db%8c%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1-%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87
https://tejaratnews.com/training/%db%8c%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1-%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87
https://tejaratnews.com/training/%db%8c%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1-%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87
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 (Data Visualization)  هامصورسازی داده -7

است؛ اما برای اکثر افراد درک یک جدول عریض و طویتتل ها  ترین کار ارائه آنها، مهمبعد از استخراج داده

 .از اعداد کار سختی است  در نتیجه شما باید از راه دیگری جلو بروید

اول، تصویرسازی کنید  در نتیجه بد اید، در نمودارها و جدها به دست آوردهشما باید بتوانید آنچه را از داده

، (ggplot) متتودار کشتتید، ستتر دربیاوریتتد؛ امتتا دانستتتنتتتوان بتتا آن ننیستتت کتته از هتتر ابتتزاری کتته می

 )atplotlibM( و ).js3D(  ضروری است. 

 ساختارهای بدونکار کردن با داده -8

های اجتماعی، صتتدا و های شبکهها، پست های وبالگی، کامنت ها، پست های بدون ساختار شامل ویدئوداده

ها هم کار سختی بندی آنای هستند که دستهتنیدههای بلند و درهممتنها شامل  حتی تصاویر است  این داده

 .ها کار کنیدگونه دادهعنوان یک دیتا ساینتیست بتوانید با ایناست  شما باید به

 .ها بدهدبیشتری برای کسب بینش بهتر از داده تواند به شما اطالعاتساختار میهایی بدونتحلیل داده

 یادگیری ماشینی تفاوت علوم داده و

 موارد،  این  از  یکی  در  بخواهید  اگر  که  هرچند   میروند  بکار  باهم  اغلب  یادگیری ماشینی و علوم داده کلمات

داده و یتتادگیری های علتتوم دانستن تفاوت میان آنها بسیار مهم است  قبل از بررسی تفاوت  شوید،  ای  حرفه

 ماشینی، اصطالحاتی مرتبط اما متفاوت از همدیگر وجود دارند که باید با آنها آشنا شویم

( انتخاب (Artificial intelligence) مخفف(  AIهوش مصنوعی  آن  از  منظور  و  کارهای    ها واست 

را قادر   هادر آن ماشین   ها مانند انسان ها، انجام میشود  علمی است کههوشمندانه میباشند که توسط ماشین 

https://tejaratnews.com/training/%d9%85%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%87
https://tejaratnews.com/training/%d9%85%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%87
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های خود را به اندازه کافی هوشمندانه و شبیه انسان انجام    میسازیم تا طریق تجربه یاد بگیرند و اندوخته 

 .دهند

 

ماشینی زیر  ( Machine learning)  یادگیری  یک  حقیقت  در  از،  که   (AI)مجموعه  همانطور  میباشد  

یز میتوانند از طریق تجربه )داده( با پیروی از دستورات ساده یاد  ها نانسان از طریق تجربه یاد میگیرد، ماشین 

 بگیرند  این همان یادگیری ماشینی است  در یادگیری ماشینی سه نوع الگوریتم مورد استفاده قرار میگیرند 

 ( unsupervisedغیر نظارتی ) -1

 ( supervisedنظارتی ) -2

 ( reinforcedتقویت شده ) -3

 

(Deep Learning)    ی پایه شبکه یا همان  یادگیری ماشینی است که بر  از  های ادگیری عمیق، بخشی 

شبکه  )مانند  مصنوعی  ماشینی،  عصبی  یادگیری  بر خالف  میباشد   است(  موجود  انسان  در  که  های عصبی 

(Deep Learning)   چند که از  میکند  طوری  استفاده  یادگیری  برای  الگوریتم  و  ساختار  و  ین طرح 

مصنوعی سشبکه  انجام  های عصبی  تصمیمات خود  با  را  کارهایی  و  میگیرند  یاد  که خودشان  شدند  اخته 

 .میدهند

(Big Data)     پردازش های بزرگ هستند که میتوانند برای درک و  ای از دادهبه معنی کالن داده، مجموعه

 .الگوها و رفتارهای انسانی، توسط کامپیوتر مورد محاسبه و پردازش قرار بگیرند

(Data Science)      داده علوم  میگیرد؟   (Big Data) اما   –یا  قرار  تحلیل  مورد  و  پردازش  چگونه 

ا خود به ه های خاص یادگیری ماشینی که دارد، از طریق این داده بسیار خب، ماشین با استفاده از الگوریتم

ورودی  کسی  چه  چگونه؟  اما  میگیرد   یاد  مدل خود  ساخت  برای  را  مهم  الگوریتمهای  و  به  ها  ماشین  ها 
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که زد  حدس  میتوان  روشها،   (Data Science) میدهد؟  از  داده  علوم  است   سواالت  این  پاسخ 

 .هایی برای گرفتن خروجی و آنالیز داده استفاده میکندها و پروسه الگوریتم

شامل هر دو یادگیری ماشینی و علوم داده است  بنابراین  (Artificial intelligence) صنوعیهوش م

باال مشاهده میکنیم،  محبوب ترین و مهم   علوم داده،  ترین بخش از هوش مصنوعی است  همانطور که در 

 دو از متدهای   علوم داده و یادگیری ماشینی ارتباط نزدیکی دارند و بینش مفیدی را ارائه میدهند  در هر

(supervised)  یادگیری از طریق دیتا ست های بزرگ استفاده میکنیم. 

  مدلهای   و  هاالگوریتم  از  آن  در  که  است   مطالعه  و   ماجرا  ترگسترده   بخش  داده،  علوم  نهما  یا دیتا ساینس

  همچنین  ساینس  دیتا  یادگیری،  از  جدا   میشود  استفاده  داده  پردازش  و  تحلیل  و  آنالیز  برای  ماشینی  یادگیری

 .است  تجاری تصمیمات و داده مهندسی داده، ادغام درگیر

 تفاوت بر سر چیست؟

روی مهندسی و تجسم داده و ارائه بهتر داده تمرکز کرده است؛ این در حالی است که یادگیری   علوم داده،

متمرکز شده  (real-time) تجربه و داده های یادگیری و یادگیری از طریق  ماشینی بیشتر روی الگوریتم 

که باشید  داشته  یاد  به  همیشه  و (Data)  است   داده  علوم  اصلی  تمرکز  و  هدف    (Learning) داده 

یادگیری هدف و تمرکز اصلی یادگیری ماشینی است و در حقیقت تفاوت میان این دو حوزه مهم بر سر  

 .این میباشد

برای  ماشینی  یادگیری  و  داده  علوم  کاربرد  چگونگی  بررسی  به  میخواهیم  تفاوت،  این  بیشتر  درک  برای 

بپردازیم دستیابی   میخواهیم،  که  نتیجه  یکبه  میخواهید  کنیم  از   فرض  همراه  تلفن 

که وارد سایت دیجیکاال میشوید و    خریداری کنید و این اولین باری است    (digikala.com) وبسایت 

در میان تمامی مدلهای تلفن همراه از همه رنج ها مرور میکنید  شما فیلترهای مختلفی را برای یافتن چیزی  

http://digikala.com/
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تلفن مورد پسند شما قرار میگیرد و میخواهید از میان    5  –  4ل میکنید و از این طریق  که دوست دارید اعما 

 .آنها یکی را انتخاب کنید

یا  هنگا از نظر خصوصیات  انتخاب کنید، پیشنهاداتی را برای محصوالت مشابه  می که مدل تلفن همراه را 

م میدهد و به شما پیشنهاداتی را ارسال  قیمت هم مشاهده خواهید کرد  اما دیجیکاال اینکار را چگونه انجا

از سایمیکند؟ درحالی که هیچ تاریحچه  باری است که  اولین  ندارد و  از شما  به ای  این  بازدید میکنید!  ت 

ها کاربر که قبال همان مدل تلفن همراه یا محصول مشابه آنرا خریداری،  دلیل اطالعاتی است که از میلیون 

ها استفاده میکند تا بصورت اتوماتیک پیشنهادات  است  سیستم از این داده  جستجو و    کردند، بدست آمده

 .مناسب را برایتان ارسال کند

پر تمامی  دادهبه  کردن  فیلتر  و  کردن  تمیز  کاربران،  از  داده  آوری  ارزیابی،  وسه جمع  برای  نیاز  مورد  های 

به و ایجاد یک مدل برای پیشنهاد به های فیلتر شده برای ساخت الگوها، یافتن روندهای مشاارزیابی داده 

 .میشودگفته  داده علوم یا(Data Science)   سایر کاربران و نهایتا بهینه سازی

های یادگیری با این حال، یادگیری ماشینی در کجای این پروسه قرار دارد؟ بسیار خب، ما از طریق الگوریتم

و روندهایی که تولید شدند، ماشین درک میکند    ای که بدست آوردیمماشینی مدل میسازیم  بر اساس داده

بررسی و جستجو کردند و حتی چه    که کاربرانی مجصول خاصی را خریداری کردند، چه چیزهای دیگر را 

کرده  تجربه  قبال   آنچه  براساس  رو  این  از  دادند   که خریدند، سفارش  برای محصولی  را  جانبی  تجهیزات 

 .است، به شما پیشنهاد میدهد

(Modeling)       و یافته  بهبود  کلی  فرآیند  مرحله،  این  در  چراکه  است  داده  علوم  از  مرحله  ترین  مهم 

جب درک رفتارهای انسان توسط ماشین میشود  اگر از مدل یادگیری ماشینی مناسب  پیشرفت میکند و مو
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یاشد  بیزینس  مدل  برای  ماشین  موفقیت  و  بهتر  یادگیری  معنی  به  میتواند  باشد،  شده  این    استفاده  به 

 .گفته میشود که اساسا بخش یادگیری ماشینی از علوم داده است    (data modeling)مرحله
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 فصل چهارم

 جمع بندی و نتیجه گیری 
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 گفتتت  تتتوان متتی و کنتتیم  متتی  استفاده علم ریاضیات همه ما در زندگی روزمره خود آگاهانه یا نا آگاهانه از

 .شد می ممکن غیر حتی و سخت  بسیار زندگی ریاضی پایه اصول از گرفتن کمک بدون

 بتته  دانشتتگاهی  دروس  از  بستتیاری  و  آمیختتته  هتتم  در  شتتیمی  و  فیزیتتک  جملتته  از  علوم  سایر  با علم ریاضی

 نیتتاز  غیتتره  و  ها  داده  آنالیز  و  آمار  سنجش،  و  گیری  اندازه  هندسه،  و  حساب  جمله  از  آن  مفاهیم  و  ریاضیات

 .دارند

ی، نجوم و فیزیک با ریاضیات رابطه نزدیکی دارند و دانش آموزانی که قتتادر بتته علوم مختلف از جمله شیم

 .ریاضی نباشند برای خواندن نمودارها و چارت های علمی با مشکل مواجه خواهند شددرک اصول پایه 

ریاضیات پیچیده تر از جمله هندسه، جبر و حساب به دانشجویان در حتتل مستتائل شتتیمی و فیزیتتک، درک 

 .رات و بررسی مقاالت و مطالعات علمی کمک می کنندحرکت سیا

م کتتامپیوتر نیتتز از اهمیتتت بتتاالیی برختتوردار استتت و ریاضیات در علوم عملی همچتتون مهندستتی و علتتو

 .دانشجویان هنگام نوشتن برنامه های کامپیوتری و تحلیل الگوریتم ها به حل معادالت ریاضی نیاز دارند

ها مانند پرستاری، ادبیات یا مطالعات اجتماعی از ریاضی جدا هستند   ممکن است به نظر برسد برخی شغل

بسیاری از موارد از جمله تفسیر فشار خون و تعیین دقیق دوز داروها باید به نوعی   در حالی که پرستارها در

 .از ریاضی استفاده کنند
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ضی به دانش آموزان کمتتک ادبیات نیز به ریاضیات و مفاهیم ریاضی وابسته است، تسلط بر حساب پایه ریا

ک بیت از شتتعر و تتتاثیر یتتک ریتتتم می کند تا درک بهتری از اشعار داشته باشند  وزن شعر، تعداد کلمات ی

 .خاص روی خواننده همه محصول محاسبات ریاضی هستند

مطالعات اجتماعی مانند تاریخ اغلب به خواندن و بررسی نمودارها و گراف هایی نیتتاز دارد کتته داده هتتای 

نیم ارتفاع یک تاریخی یا اطالعات مربوط به گروه های قومی را ارائه می دهند و در جغرافیا برای این که بدا

منطقه چگونه روی جمعیت آن تاثیر می گذارد به ریاضی نیاز است و آشنایی با اصطالحات و فرمول هتتای 

 .پایه ریاضی باعر دسترسی به اطالعات آماری خواهد شد

اتر، موسیقی، رقص یا هنر عالقه دارند باید از دانش پایه ریاضیات برختتوردار باشتتند  ریتتتم افرادی که به تئ

یقی اغلب سری های ریاضی وار پیچیده ای را دنبال می کند و این علم به افراد کمک می کند تا ریتتتم موس

 .پایه مورد استفاده در اجراهای باله و تئاتر را بهتر یاد بگیرند

ه آشنا هستند آثار هنری بهتری خلق می کنند و عکاس ها برای محاستتبه ستترعت شتتاتر، افرادی که با هندس

 .، زاویه روشنایی و غیره از ریاضیات استفاده می کنندفاصله کانونی

علم ریاضی علم نظم است و هدفش جست و جو و یافتن درک نظتتم نهفتتته در پدیتتده هاستتت  کتته ابتتزار 

کمک میکند این نظم را توصیف کنیم  کار علم ریاضتتی، قانونمنتتد   اصولی این علم، مفاهیمی است که به ما

دهی به سایر علوم استتت  زبتتان شود  و همچنین علم مدلقات مشاهده میکردن تجربیاتی است که در مخلو

  مشترک نظریات علمی علوم مختلف، علم ریاضی است 
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ضتتی استتتفاده متتی کننتتد  از طرفتتی همه ی انسان ها در زندگی روزمره خود به مقدار زیتتادی از دانتتش ریا

ی دارند به نوعی با ریاضی درگیر هستند ریاضیات پایه علوم و مهندسی است و همه رشته هایی که پایه علم

کنند و هر چقدر که یک شغل تخصصی تر شود به ریاضی بیشتر وابسته متتی شتتود متتثال و از آن استفاده می

ریز از مطالتتب آمتتاری کننتتد یتتا برنامتتهای تصادفی استتتفاده میمهندسی الکترونیک از آنالیز تابعی و فراینده 

اهمیت تربیت افراد متخصص در علم ریاضی بسیار حائز اهمیت است زیرا  کنند  پس به دلیل ایناستفاده می

 .پیشرفت تکنولوژی نیاز به دانش ریاضی دارد

 ایشتتاخه بتته کاربردی ریاضیات و دبیری است  و کاربردی  محض  های ریاضی  دارای گرایش  ریاضی  رشته

یتتا آمتتار و   د  متتثال در اقتصتتاد، کتتامپیوتر، فیزیتتکباش  داشته  مشخصی  کاربرد عملی  که  گوییممی  از ریاضی

 ریاضتتی  پردازینظریتته  بتته  شتتود کتتهمی  گفتتته  ایشتتاخه  نیز به  محض  باشد و ریاضی  کاربرد داشته  احتمال

ست که رشته ای به اسم ریاضیات و کاربردها آمده و این دو رشته را ترکیب کتترده پردازد  اما چندسالی امی

یری هم از گرایش های ریاضی است که هدف از شاخه دبیری تربیت دبیران و کارشناستتان است  ریاضی دب

دانشتتگاهی متخصص آموزش ریاضی است که پاسخگوی نیازهای آموزش و پرورش کشور در سطوح پیش

  باشند

آدمتتی ت هنری است باستانی و از همان آغاز از جمله ذهنی ترین و در عین حال علمی ترین تالش  ریاضیا

بوده است ریاضیات عموما  مطالعه الگوی ساختار تحول و فضا تعریف شده است به صورت غیر رسمی تر 

ئتتم نقطتته ریاضی مطالعه اعداد و اشکال است  ریاضیات زبانی خاص دارد که در آن به جای کلمتتات و عال

ات »ستتاختارهای مجتترد« گذاری از عالئم و نمادها استفاده می شود و در منظر صاحبان فکر، تحقیق بتتدیهی

 .تعریف شده و با استفاده از منطق و نماد سازی ریاضی می باشد
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ریاضی دانان بزرگ در تکامل فکر علمی و فلسفی آدمتتی نقشتتی ایفتتا کتترده انتتد کتته اهمیتتت آن از نقتتش  

 لوم دیگر و فالسفه ی بزرگ کمتر نیست ، ریاضیات به عنوان یک رشته متتادر ، دارای اهمیتتت دانشمندان ع

فراوان است و با طبع تاریخ آن و اثری که شرح حال این دانش بشری بر نستتلها متتی گتتذارد دارای اهمیتتت 

اده است  توجه ما در زمان حال به خصوص ریاضیات جدید است و مقصود از آن عبارت است از افکار ستت 

فت ریاضیات ، چه و بزرگی که راهنمای ریاضی دانان قرون اخیر بوده است در عصر حاضر نیز چه در پیشر

در تکامل دانش خالق و چه در زندگی عادی اهمیت قاطع دارند که یگانه عمل ریاضیات کتته آنتترا »ختتادم 

این دانش نام دیگر »ملکه ی العلوم« نامیده اند خدمت به علوم دیگر و کوشش در پیشرفت آنها می باشد بر  

 .علوم« نیز اطالق می شود

و وظیفه ی علم پیش بردن صنایع و فنون نمی باشد بلکتته در واقتتع   حقیقت آن است که همه ی مأموریت  

علم ، در اعماق جهان وسیعی بسیاحت و اکتشاف می پردازد که سیر در آن بهیج عنوان و بقیمت بزرگتتترین 

ات بشری عادی ممکن نیست و ارتباطی با موجودیت مادی ندارد در ایتتن کوشش های فکری برای موجود

هائی نزدیک خواهیم شد که به قضاوت ریاضی دانان بزرگ ارزش فهمیتتدن و توجتته سیر و سیاحت به چیز

 .دارند و شایسته ی آنند که از نظر زیبایی خاص خویش مورد عالقه و محبت قرار گیرند

به مشکالت خویش توجه داشته ومشکالت مخاطبان خود را نیز به تصتتویر داال مبر« دانشمند بزرگ ریاضی  

جویان صاحب وجدان و عالقمند چنین نصیحت می کند کتته چنتتدان در پتتی فهتتم آنتتی در می آورد به دانش

مشکالت نباشید بر روی نکات بیش از حد متوقف نشوید و چنین نوشته است »پیش بروید و فهم موضتتوع 

خالصه موضوع اگر ضمن مطالعه ی کتاب دستوری یا شکلی و یا بیانی مسئله ای به در پی شما خواهد آمد«

شکل رسید بهتر است از آن قسمت صرف نظر کرده و پیش برید و مطمئن باشید که مطالب جالب نظرتان م

دیگری در معرض استفاده و تفکر قرار می گیرد  محصلینی که در رشته ریاضتتی تحصتتیل متتی کننتتد نمتتود 
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»پیشرفت بطئی « و جذب نا خود آگاه مسائل را می شناسند  اول بتتار کتته شتتخص در ریاضتتی ،   موسوم به

موضوع جدیدی را مورد مطالعه قرار می دهد جزئیات مسائل بیش از حد متعارف به نظر متتی رستتند و بتته 

شایستتته از وضع نا امید کننده ای مغلق و پیچیده به نظر می آیند و در ذهن مطالعه کننده آثاری هماهنتتگ و 

ب مراحعه کند مسائل روشنتر به آنها باقی نمی ماند   لیکن اگر بعد از کمی استراحت بار دیگر به همان مطال

نظر می رسند چنانکه گوئی همچون پیشرفت شیشه ی عکاسی در حتتین ظهتتور ، هتتر جتتزوی از جزئیتتات 

  تنها چیزی که الزم است بتته ارزش واقعی خود را آشکار کرده و مقام حقیقی خویش را اشغال نموده است 

ه کنیم تاریخ آینده بر استتاس گذشتتته رقتتم متتی آن توجه کنیم آن است که مطالب را با توجه و عالقه مطالع

خورد و تجربه گذشته را به همراه دارد و در این تأثیر پذیری دارای جنبه های مثبت و شگرفی است که بذر 

اربرد انتقتتال و پیشتتبرد مرزهتتای دانتتش ریاضتتی آینتتده بتته آن آن در نوجوانی کاشته می شود تا به عنوان ک

بذر به عهده شما معلمین علم ریاضی بوده و با دستتت شتتما پتترورش متتی   نگریسته وتأمل کننده کاشت این

 .یابد

ریاضیات تاکنون از چهار دوران بزرگ عبور کرده است  اول دوران بابلی ها دوم دوران یونانی ها، سوم عهد 

سال پیش از میالد شروع شده استتت و هنتتوز ادامتته دارد و   1800خره عصر حاضر که از حدود  نیوتن و باال

ضاوت صالحیت آن را دوره ی طالیی ریاضیات نام نهاده اند امروز وضع به همین منوال است و شاید بتته ق

ه هتتای همین دلیل در رشته ریاضی با دو گرایش محض و کاربردی روبه رو هستیم و ریاضی دانان از نظریتت 

ائل اقتصتتادی ، ریاضی ، روشهای محاسبه ، آلگوریتمها و آختترین دستتتاوردهای رایانتته ای بتترای حتتل مستت 

مهندسی ، فیزیک و تجاری استفاده می کنند   رشته ریاضی در سطح دانشگاهی دارای دو گرایش کتتاربردی 

بوده واغلب با یکتتدیگر و محض است ریاضی کاربردی و محض این دو گروه کامال  از یکدیگر قابل تمایز ن

د درسی با هم تفاوت داشته و خیلی بتتا هتتم واح   17یا    16همپوشانی دارند و البته این دو گرایش تقریبا  در  
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بیگانه نیستند  ریاضی دانان محض )نظری( با گسترش مبانی جدید و تشخیص روابتتط کشتتف نشتتده میتتان 

چه آنان به دنبال گسترش دانش پایه بتتوده قوانین موجود ریاضی باعر گسترش دانش ریاضی می شود اگر  

ند چنین دانش مطلقی نوعی راهبتترد مفیتتد در ایجتتاد و پیشتتبرد بی آنکه لزوما  موارد کاربردی آنرا بررسی کن

بسیاری از دستاوردهای مهندسی و علمی بوده است گرایش محض نسبت به کاربردی کمی سخت تر بوه و 

ی بسیار جالب و درسهای بسیار لذت بخشی دارد توپولتتوژی درس های تخصصی سنگین تری دارد رشته ا

به نام فضای توپولوژیک است و با یک سری تعاریف مشخص شده   عمومی که درباره ی یک فضای خاص

، جبتتر خطتتی ، هندستته ، دیفرانستتیل   2و سپس ویژگی های حیرت انگیز این فضابیان می شود  درس جبر  

در این گرایش )ریاضی محض( است   رشته ریاضتتی محتتض در موضعی از درس های بسیار شیرین دیگر  

ر زیادی ندارد و به جرء تدریس، برخی از بانک ها و برخی از موسسات مقطع لیسانس در کشور ما بازار کا

برای نگهداری اثر انگشت مجرمان است ایتتن کتتار  (FBI) محدود است و یکی از کاربردهای این رشته در

می شود که یکی از پیش نیازهای آن درس جبر خطی است و یکی دیگر از جنبه  توسط نرم افزارهایی انجام

 . یز این رشته در مبحر بسیار جالب فراکتالها است های حیرت انگ

ریاضیات کاربردی تنها وجهی از یک جواهر بزرگ است  ریاضیات کتتاربردی را عمومتتا  بتته شتتاخه ای از   

ته باشد از طرفی ریاضی دانان کاربردی بتتا بهتتره گیتتری از ریاضی می گوییم که کاربرد علمی مشخصی داش

وشهای محاسبه و مدل سازی ریاضی به فرمولبندی و حل مستتائل عملتتی نظرات و روشهای ریاضی مانند ر

در امور تجاری ،دولتی ، مهندسی وعلوم اجتماعی ،فیزیک و امور مربوط به زندگی می پردازند  امکتتان دارد 

ه دست اندر کاران تحقیق و گسترش صنعتی هستند با حل مسائل باعتتر ایجتتاد یتتا ریاضی دانان کاربردی ک

ی ریاضی شوند، گروهی از ریاضی دانان بتته نتتام رمتتز یتتاب بتته تجزیتته و تحلیتتل و کشتتف تقویت روشها

سیستمهای رمزی می پردازند که به صورت کد بوده از طریق آنها اطالعات نظامی ، سیاسی ، مالی یا اجرایی 
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یک شده ی رد و بدل می شود  ریاضی دانان کاربردی با یک مسأله کاربردی شروع کرده ، اجزای تفکو قانون

 .عملیات مورد نظر را در فکرمجسم می کنند و سپس اجزا را به متغیرهای ریاضی تبدیل می کنند

لیل روابتتط میتتان ریاضی دانان غالبا  با نمونه سازی توسط راه حلهای فرعی به وسیله رایانه به تجزیه و تح  

دستیابی بتته راه حلهتتایی در مستتائل متغیرها می پردازند  بسیار پیش می آید که ریاضی دانان کاربردی برای  

گوناگون با افراد دیگر شاغل در سازمان همکاری کنند آنها اغلب جزئی از یک تیم متشتتکل از متخصصتتین 

فراد دیگر باشد  اکثر افرادی که دارای مدرک علوم مختلف که ممکن است شامل اقتصاد دانان ، مهندسان و ا

خصوصی کار می کنند باید در زمینه برنامه نویستتی رایانتته ای از لیسانس یا فوق لیسانس بوده که در صنایع 

اطالعات جامعی برخودار باشند چرا که اکثر محاسبات مسائل پیچیده و مدلسازی ریاضی به وستتیله رایانتته 

استخدام می شوند نه به عنوان ریاضی دان بلکه به عنوان برنامتته نتتویس رایانتته، انجام می شود و افرادی که  

سیستم یا مهندس سیستم رایانه ای مشغول به کارند  ریاضی دانان عالوه بر قتتدرت استتتدالل کتته   تحلیل گر

هتتم برای تشخیص آنالیز و به کار بردن مبانی ریاضی در حل مسائل فنی دارند بایتتد از مهارتهتتای ارتبتتاطی  

بحر شوند که اطتتالع برخودار باشند چرا که ریاضی دانان بایستی در زمینه های مطرح شده با افرادی وارد  

کافی ا زعلم ریاضی ندارند  موفق ترین جویندگان کار کسانی هستند کتته متتی تواننتتد مبتتانی ریاضتتی را در 

 .ه ای مطلوبی بی بهره مند هستندمسائل واقعی زندگی به کار برده و از مهارتهای ارتباطی ،گروهی و رایان

 

 

 


