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 مقدمه

در چند  (Artificial intelligence) مصنوعی هوش
های ترین رشتهسال اخیر جزء پرطرفدارترین و جذاب

های شغلی بسیار زیادی برای تحصیلی بوده و زمینه
آن به وجود آمده است. در دوره های آموزشی هوش 

نویسی، مصنوعی، شما با مباحث ریاضیاتی، فرمول
 نیاز و شویدمی مواجه …الگوریتم، مسائل آماری و 

 Machine) ماشین یادگیری مباحث به است

Learning) نویسیو زبان برنامه PHYTON  نیز
هوش مصنوعی مقدمه .تسلط کافی را داشته باشید
 است. DATA Scienceای برای علم مدیریت داده 

( شاخه ای از Machine Learningبادگیری ماشین )
است که  (Artificial intelligence) هوش مصنوعی

ها قابلیت یادگیری و به کامپیوترها و سایر سیستم
دهد. به عبارت دیگر کامپیوتر با استفاده تفکر را می

ها و از تجربیات قبلی خود و با تعامل با سایر سیستم
ی ما جام کارهای روزمرهارتباط با شبکه اقدام به ان

 .کندمی

 AIو  Machine Learningبرای یادگیری مباحث 
نیاز است به یک زبان برنامه نویسی سطح باال 

. حتما اسم زبان برنامه دسترسی داشت
اید. زبان را بسیار شنیده (Python)  پایتون نویسی

باز و اسکریپتی پایتون، یک زبان برنامه نویسی متن
اعم از  ای،ی هر نوع برنامهاست که توان توسعه

همراه، های تلفنافزارهای کامپیوتری، اپلیکیشننرم
 این دلیل همین به. دارد را …های تحت وب و برنامه
نویسی هبرنام هایزبان ترینمحبوب از یکی به زبان

در جهان تبدیل شده و باعث شده تا در مفاهیم 
و علم مربوط به یادگیری ماشین و هوش مصنوعی 

نیز بسیار پرکاربرد ظاهر ( DATA Scienceداده )
 .شود

 
 

  آشنایی با مفاهیم اولیهDATA Science 

  آشنایی با مفاهیمAI 

  آشنایی با مفاهیمMachine Learning 

  اشنایی با مفاهیم زبان برنامه نویسی
PHYTON 

 اهداف دوره
 

https://fanology.ir/ai
https://fanology.ir/courses/python


 

  

 
 
 
 
 

 IT HOUSEدرباره ی 
 راهکهار نههوآوران فرتهها اطالعههات  یمؤسسهه فنههاور

 NISسال همکهاری موفهو و مسهتمر شهرکت  7پس از 

CERT  2011کانههادا بهها سههازمان هههای ایرانههی، در سههال 
کسههو و کههار  یاز واحههدها یکههیبههه عنههوان  یمههیالد
 NISICTبا نام تجهاری شرکت،  نی( اSBU) کیاستراتژ

 8ایهن مجموعهه در طهی  ظههور گذاشهت. یپا به عرصه 
سازمان بر  200سال پس از همکاری موفو  با بیش از 

مهیالدی بها توجهه بهه  2019تر ایرانی، از ابتدای سهال 
راه اندازی مراکز تخصصی پیشرفته با همکاری شهبکه 

لهی در ی گسترده ای از شرکای معتبر داخلی و بین المل
طیههو وسههیعی از بهههروش ههها و اسههتاندارد هههای بههین 
المللی با هدف ارائهه راهکهار ههای جهامی مهدیریتی در 
حوزه ی فناوری اطالعات، ماهیت تجاری خود )برنهد( را 

در حهوزه ی  IT HOUSEتغییر داده  و از نشان تجهاری 
 IT محصهوالت و خهدمات خهود اسهتفاده خواههد نمهود.

HOUSE  از جملههه  یمؤسسههات یرانحصهها یا همکههاربهه
Quint  ،)هلنههههد(NTT (، یرلنههههد)اPOWER ACT 

انجمهن همچهون  یتحهت اعتبهار مراجهی جههان)مهراکش( 
آمریکههها،  PCI Councilآمریکههها،  tmforumجههههانی 
ISACA  ،آمریکههاAXELOS  انگلسههتان قههادر بههه ارائههه

خدمات در تزار استاندارد های بین المللی  به سازمان 
 های ایرانی می باشد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مخاطبان دوره
 مدیران فناوری اطالعات 
 مدیران داده کاوی 
 برنامه نویسان و توسعه دهندگان 

 عالقه مندان به علم مدیریت داده 

 مدیران تحقیو و توسعه 

 مدت زمان دوره

 ساعت(  96) حضوری -روز 12
 آنالین تعاملی  –ساعت  72

 سرفصل های دوره

 DATAمفاهیم، ایده و ساختار با رویکرد  -1

Science 

  اهمیت تحلیل اکتشافی 

  مستند سازی تحلیل 

  ساختار تحلیل داده 

 تحلیل داده نظا م مند 

2-  DATA Wrangling  
 Discovering 

 Structuring 

 Cleaning 

 Enriching 

 Validating 

 Publishing 

  تحلیل توصیفی داده ها بر اساس نوع داده و
 تباطات دو و چند متغیرهشناسایی ار

 تحلیل داده اسمی 

  تحلیل داده کمی 

 خالصه سازی داده ها 

  شناسایی ارتباطات دو و چند متغیره 

  ساخت متفیر جدید 

  A/B TESTآزمون فرض و  -3
  تعریو فرض صفر 

 تعریو فرض جایگزین 

 مقدار بحرانی 

  تصمیم گیری و تفسیر نتیجه 

 ارائه نتایج  -4
 Data Storytelling 

 Resonate 

تحلیل داده بر مبنای شواهد و اعتبار سنجی  -5
 تحلیل داده 

  روشه هایEDA  و راهکارهای پاسخگویی به
 آن ها 

  تکرار پذیری 

  تعمیم پذیری 
 ی با پایتون  ومقدمه درباره ی داده کا -6
  بررسی ویژگی های زبان پایتون 

  بررسی امکانات و دالیل محبوبیت گسترده
 ون زبان برنامه نویسی پایت

  آشنایی عمومی با کتابخانه های موجود در زبان
 پایتون جهت انجام عملیات داده کاوی

  آشنایی کلی با حوزه کالن دادهBIG DATA 

  هوش نرم و چهارجوب های مورد استفاده آن
 به همراه کاربرد ارتباط با علم داده 

  نصو و پیاده سازی محیط های عملیاتی 

 تون و نصو اشنایی با ورژن های مختلو پای
پایتون در لینوکس یا ویندوز و اشنایی با پکیج 

 های مهم 

  نصو و ایجاد اولیه درAnaconda 

  نصو و ایجاد محیط اولیه درJupyter 

Notebook  و بازی حدس عدد با پایتون 

 مفاهیم پایه داده ها و ریاضی و اماری  -7
  ساختمان داده ها در پایتون 

  آشنایی و کار با کتابخانهNumpy  وScipy 
 برای انجام عملیات آماری

 ( آنالیز مولفه اصلیPCA و کاربرد ان در )
 نمایش داده ها و کاهش ابعاد 

  مقایسه روشPCA  باT-SNE 

  بارگذاری دادهها و تعامل با داده ها با استفاده
 Pandasاز کتابخانه 

نمایش داده ها و بصری سازی  -8
(Visualization ) 

  آشنایی با نمودارهای مختلو به همراه کاربرد
 هر یک از آن ها 

  نحوه نمایش هیستو گرام و کاربرد ان با
 Matplotlibکتابخانه 

  استفاده از کتابخانهSeaborn  جهت بصری
 سازی داده  ها 

  نمایش داده ها به صورت تعاملی در کتابخانه
Boken 



 

  

طبقه بندی، رگرسیون و الگوریتم های مختلو  -9
 آن 

  آشنایی با نمونه داده های طبقه بندی و
 کاربردهای آن 

 ( بررسی مجموعه داده هایIris Dataset گل )
 های زنبقاز روی ویژگی ها

 ( قیمت گذاری هوشمند خانهBoston 

Housingونه های ساده و ( به عنوان نم
 کاربردی

  معرفی روشه ها و رماجی جمی آوری داده ها و
 استفاده از آن ها 

  مثال پیش بینی هوشمند هزینه و تخمین
 ارزش کاال 

  مثال پیش بینی وضعیت هوا و هواشناسی 

  مثال کنترل ترافیک هوشمند با استفاده از
 داده های شهری 

  مثال تحلیل احساسات و استقبال / عدم
 استقابل کاربران از محصول یک فروشگاه 

  مثال پیش بینی و توصیه محصول مورد نیاز
 کاربر در فروشگاه اینترنتی 

  مثال تشخیص هوشمند حمالت هکرها به سرور 

  مثال پیش بینی هوشمند جرائم شهری و
 پیشگیری از وقوع جرم 

  اتومبیلمثال پیش بینی مصرف سوخت 

 آموزش الگوریتم های یادگیری ماشین  -10
  آشنایی و پیاده سازی طبقه بندی با الگوریتم

 ( در پایتون KNNنزدیکترین همسایه )

  آشنایی و پیاده سازی طبقه بندی با الگوریتم
 ( در پایتون SVMماشین بردار پشتیبان )

  آشنایی و پیاده سازی طبقه بندی با الگوریتم
( انواع مختلو آن با Naïve Bayesبیز ساده )

 توجه به توزیی آمری داده ها 

 ( بررسی درخت های تصمیمDecision 

Trees و پیاده سازی آن ها در حل مسائل )
 طبقه بندی در پایتون 

  آشنایی و پیاده سازی طبقه بندی با الگوریتم
 RandomForest, AdaBoostهای ترکیبی 
 در پایتون 

  اشنایی با الگوریتمXGBoost  و نحوه پیاده
 سازی آن در پایتون 

آشنایی با معیارهای مختلو ارزیابی کیفیت  -11
 طبقه بندی 

 True-Positive / False-Positive 

 True-Negative / False-Negative 

 Precision 

 Recall 

 Accurancy 

 F1-Score 

 خوشه بندی و الگوریتم های مختلو آن  -12
  آشنایی با نمونه داده های خوشه بندی و حل

 مسائل کاربردی آن 

  کاربرد و اشنایی با روش های عملی خوشه
 بندی 

  مثال گروهبندی حمالت هوشمند مطالو
 وبسایت بدون استفاده از ناظر 

  مثال گروهبندی حمالت هکر ها به یک سرور 

  آشنایی و پیاده سازی خوشه بندی با الگوریتم
KMeans 

 و پیاده سازی خوشه بندی با  بررسی
DBSCAN 

  آشنایی با پیاده سازیDBSCAN  سلسله
 مراتبی 

جهت اجرای  Pycaretاستفاده از پکیج  -13
 اتوماتیک الگوریتم های یادگیری ماشین 

 پیاده سازی -14
  پایتون و کتابخانه های علمی مورد نیاز 

 Streamlit چیست ؟ 

  نحوه کار باHeroKu 

  ساخت اپلیکیشن نهایی 

  تولید نرم افزار مبتنی بر یادگیری ماشین با
 و انتشار آن  Streamlitاستفاده از 

 پیش نیازهای دوره
 

 پیش نیاز ضروری برای این دوره وجود ندارد

 تعداد شرکت کنندگان
 نفر  22حداکثر 

 درباره ی مدر 
 یگواه یآموزش ی دوره نیا در کنندگان شرکت به
  .شد خواهد اعطا IT HOUSE شرکت یسو از حضور

 درباره ی آزمون
 ندارد آزمون

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  IT House  تماس با

 
 آدرس:

 7واحد  6تهران، سهروردی شمالی، کوچه تهمتن، پال  
 + 98( 0) 21 88731466                        تلفن:
 + 98( 0) 21 86031447                        فکس:

 www.it-house.me                              وبسایت:
 crm@it-house.me                              ایمیل:

 


