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 1صفحه: 

 علم داده  یسرفصل دوره آموزش

 علم دادهدوره آموزشی سرفصل 
 مرور اندک بر مراحل کار با داده  •
 فرض در نظر گرفته شده(  ش یبطور پ  یدر حد مقدمات   تونیشرکت کنندگان با پا یی) آشنا تون یپا  ع یسر یمعرف  •

o Dataframe 
o Series 
o Select,Merge, Groupby, Pivote 

 
 مهم علم داده  یپاداس و کتابخانه ها   یمعرف  •

o Scikit 
o Matplotlib 
o Numpy 

 
 داده   یآماده ساز یمشکالت داده و راهکارها ی برخ  •

o Cleansing 
o Normalizing 

 
 تون یکار با داده خارج از پا یابزارها  یبرخ   یمعرف  •

o PostGreSql 
o SQLite 

 
 سنجش آنها   یها  ار یو مع یو خوش بند   یدسته بد  ونیرگرس  آمورش •

o قت بهبود د  یها راهکار 
o Hyper Parameters 
o Overfit underfit 

 
 صه یانتخاب خص یها راهکار •

o Business based 
o Algorithm Based 
o Statistical Based 

 
 و داده  تمیمسئله ، الگور  ارتباط •

o Modeling 

 

 مباحث   نیدر ب  یآمار کاربرد یمقدار •
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 2صفحه: 

 علم داده  یسرفصل دوره آموزش

 ی مدل بر اساس خروج   حیصح انتخاب •
o WilCoxon Test 
o T Test 
o ROC/AUC 

 
 [ داده کاوی و تحلیل داده  شد مدیریتو کارشناس ار متخصص] باقری امیرمدرس دوره: 

 کیست؟ 
فارغ   ی بر علم داده است. و یمبتن یراهکارها  نهیدر زم یداده و مشاور فن لیو تحل یداده کاو تی ریمد  یباقر ریام

پردازش   یدکتر یدایاست و در حال حاضر کاند  ایتالیا النیم  کیتکن یو پل  زایاز دانشگاه پ  وتریکامپ یمهندس لیالتحص
 است.  Big Text Mining می متن حج

 و علوم داده است.  یشامل رمز نگار یکل  نهیدر دو زم  یو  یتخصص  طهیح 

بوده   ی و هوش مصنوع  یکاو  ند یفرا یهانه یدر زم شان یا ی هاپروژه  اکثر
  ی بانک ی هاستمیشامل: کشف تقلب در س شان یا ی ها.عمده پروژه است

بر اساس تراکنش    یتخلف در خود اظهار  صی محصول، تشخ  یبان یو پشت
،    نه ی، چند پروژه در زم  OSINT  ،یمال   ری و غ  یمال   یهاصه یخص  گر ی د  ا یو  
و   یاحساس اجتماع  لیتحل  ،یا ره ی زنج یهافروشگاه  یزسا  نهیبه

  ی ساز نهیبه نده، یآ ی نیب شی و پ غاتیاستفاده از آن در فروش و، تبل
احساس با پردازش حالت چهره و    لیتحل  هی بر پا   هاون ی اتوماس  غات،یتبل

با استفاده از هوش   زیپرا نتر یا یهاستم ی س ت یامن ،، یمشتر یصدا
از جمله   نهیبه  یمخابرات یهاسلوشن  ئهارا ،یو داده کاو  یمصنوع 

 کشور بوده است.   گری و د  رانیدر ا  شانیا  یقات یو تحق  یاتیعمل  یهاپروژه 

دارند و  سیو تدر میبه انتقال مفاه یادیز  اریعالقه بس شانیا نیهمچن
و   لتسیتافل، آ سی علت حدود هشت سال سابقه تدر نیبه هم د یشا
 داشتند. ات یاضیر سی در کنار تدر ی آر ا یج 


