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مشخصات
سال 22 سن:

سربازي خدمت از معاف وظیفه: نظام وضعیت
تحصیالت

تهران. تهران، دانشگاه کارشناسی،
اطالعات فناوري مهندسی

1392-تاکنون

مشهد. درخشان، استعدادهاي پرورش ملی سازمان متوسطه،
ریاضی-فیزیک

1388-1392

مشهد. درخشان، استعدادهاي پرورش ملی سازمان راهنمایی، 1385-1388

عالقه مورد تحقیقاتی موضوعات
متن طبیعی پردازش ماشین یادگیري

عمیق یادگیري عصبی هاي شبکه
موازي هاي الگوریتم یافته توزیع محاسبات

ابري محاسبات ها بازي نظریه
ها داده کالن درنگ بی محاسبات

شده گذرانده هاي درس

دانشگاه داخل
19.60/20 الگوریتم طراحی و ساختارها داده {
18.90/20 ها الگوریتم تحلیل و طراحی {
19.20/20 مصنوعی هوش {
17.00/20 ارشد) عمیق(کارشناسی یادگیري و عصبی هاي شبکه {
17.25/20 1 عمومی ریاضی {
17.50/20 2 عمومی ریاضی {
17.50/20 مهندسی احتمال و آمار {
17.00/20 خطی جبر {
19.54/20 اینترنت مهندسی {

دانشگاه خارج
microsoftX ماشین یادگیري و داده علم با آشنایی {
coursera ماشین یادگیري {
coursera ها بازي نظریه با آشنایی {
MITX پایتون با آشنایی {
Stanford CS224d طبیعی زبان پردازش براي عمیق یادگیري {
Stanford CS231n بصري تشخیص براي کانولوشنال عصبی هاي شبکه {
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mailto:\lr {i.mirzadeh@ut.ac.ir}
http://stackoverflow.com/users/3275538/iman-mirzadeh?tab=profile


ها گواهینامه

Data Science and Machine Learning Essentials
Introduction to R Programming

کاري سوابق
کارآموزي

ماه 3 مدت به پارس: سرآوا شرکت {
Django � Python �

Postgresql � Redis �

سرور سمت نویسی برنامه
ها فیلم جمعی دست تماشاي براي اجتماعی شبکه تلویزك: {

Postgresql � Python �
Redis � Celery �

Django � RabbitMQ �

فارسی رسان پیام چاپارك: {
MongoDB � Nodejs �

Redis � MySQL �
ZeroMQ �

سان اپ شرکت براي فوتبال بینی پیش بازي فانتزي: فوتبال {
MongoDB � Nodejs �

سرور و کالینت سمت نویس برنامه
کشور برداري نقشه سازمان وب): (تحت ایران ارتباطات اطلس {

Postgresql � Python �
GoogleCharts � D3js �

مهارت ها
دارم: تجربیاتی زیر نرم افزارهاي و برنامه نویسی زبانهاي زمینه در

برنامه نویسی زبانهاي

Python, Java Script, C++, Java, R , SQL and Bash.
و ها چهارچوب
ها کتابخانه

Python: numpy, pandas, keras, tensorflow, scikit-learn, pyspark, matplotlib, pylab, nltk, Django, tornado
C++: boostlib, gtest
Javascript: Express, Sails, Kraken, Mocha, D3.js
Others: Apache Spark, Apache Hadoop, Apache Kafka

بسته ها و نرم افزارها

Matlab, Git, Slack, Docker, Kubernates LATEX, Microsoft Office (Word, Excel , PowerPoint),
TeXMaker, VIM ,X EPersian
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https://courses.edx.org/certificates/05d49158b69d48deb6d59855cb1fc061
https://s3.amazonaws.com/verify.edx.org/downloads/9f14b411355a4ab2bfe47763259cac8e/Certificate.pdf
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