
 ایمان خدادي

 حوزه برنامه نویسی پایتون

  مدرس: درباره

هاي طراحی الگوریتم و دیتاساینس مفیده اینه که سعی کنیم روندي که من فکر میکنم براي یادگیري درس
الگوریتم ها رو خودمون پیاده کنیم. مثال کد شبکه عصبی یا الگوریتم هافمن رو خودمون بنویسیم. بعد از این کار 

براي   Kattisهاي حل مسأله، بهبود بدیم. سایتی مثل کنیم مفاهیمی که یاد گرفتیم رو توي سایتهم سعی 
هاي الگوریتم و دیتاساینس براي مسائل دیتاساینس. روند کالس Kaggleمسائل برنامه نویسی و الگوریتم و سایت  

 .Kaggleو  Kattisهاي سماتک هم همینطوره. پیاده کردن روش ها با پایتون و حل مسأله تو سایت

هاي آمار، جبرخطی هاي دیگه دارن، مثالً از درسهاي ماشین لرنینگ هستند که پیش نیاز از درسیه سري از روش
 کنم پیش نیازهارو اول مطرح کنم و بعد برم سراغ روش.و تئوري اطالعات. من سعی می

سی که خودش بخاد بخونه، سخته.توي کالس ها هستند که شروعشون براي کنکته ي دیگه اینه که یه سري بحث
پایتون، چند تا بحثی اینطوري هم تدریس میشه، مثل استفاده از کالس، موازي کردن کد، تست کردن کد و 

 دیتابیس. 

ه هاي دیگکار خوبی که توي اوقات فراغت میشه انجام داد و من هم سعی میکنم انجام بدم اینه که مطالب رشته
ثل روان شناسی، جامعه شناسی و تاریخ فلسفه. مطالعه کردن این حوزه ها کمک میکنه درك رو مطالعه کنیم. م

 بهتري از خودمون و محیط  داشته باشیم.

  :آن اخذ سال و ايحرفه و تحصیلی مدارك
 

 93ارشد، مهندسی کامپیوتر: دانشگاه تربیت مدرس،   •

 91کارشناسی، مهندسی کامپیوتر: دانشگاه علم و فرهنگ ،  •
 

• Deep Learning by deeplearning.ai 
• TensorFlow Developer Professional certificate by deeplearning.ai 
• TensorFlow: Advanced Techniques by deeplearning.ai 
• Machine Learning by Stanford Online 
• Algorithms by Stanford Online 
• Mathematics for Machine Learning by Imperial College London  
• Reinforcement Learning by University of Alberta 

  

http://coursera.org/verify/specialization/KFZMZ33HQMVN
http://coursera.org/verify/professional-cert/LY3763ED9SYB
http://coursera.org/verify/specialization/Q7R5QAZJT8AV
http://coursera.org/verify/8VN8A7UUHSW3
http://coursera.org/verify/specialization/PUBTNSFFK6U9
http://coursera.org/verify/specialization/QVNPSRTY75AD
http://coursera.org/verify/specialization/Y9VHNSPEJCQH


  :تدریس سوابق
 

 97سماتک، از سال  •
 97تا  95جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران از  •
  95دانشگاه علم و فرهنگ •

 
  اجرایی: سوابق

 

 99تا  98از در شرکت اسنپ:   Data Scientistسمت  •
 98تا  96از در شرکت فرابرد:   Data Scientistسمت  •
 96تا  94از در مرکز فناوري اطالعات دانشگاه تهران :  Back-End Developerسمت  •

 
 
 

 

 

 

 


