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 اکادمیک تجربه

ی پژوهشگاه دانش های بنیادی)  13400تا اسفند   1396( از فروردین IPMمحقق پسا دکیی

  ی در مورد انتقال بهینه،انجام پروژه تحقیقاتی پسا و نظریه معادالت تحدب توابع  دکیی

 دیفرانسیل

 ک با عضو هیات علیم پژوهشگاه تدریس ن هندیس به صورت مشیی  درس آنالیر

  هندسه و توپولوژی در پژوهشگاهمسوول برگزاری سمینار 
ی

 های هفتگ

  اتن درباره توابع محدب  روی خمینه های ریماتن سخین

  اتن درباره معادالت  روی خمینه های ریماتن دیفرانسیل و انتقال بهینه  سخین

  )در ارتباط با پروژه به کشور فرانسه و موسسه تحقیقات ریاضن تولوز سفر تحقیقاتی )دو ماه

ی  پسادکیی

 تجربه در زمینه داده کاوی

 ها برریس تا)شامل  ماریآ تحلیل 
ی

 ها، استقالل یا عدم استقالل ویژگ
ی

، کم کردن بع توزی    ع ویژگ

ن  ن های داده های مربوط به یک سایت خرید و فروش برای  و...( PCAبعد داده ها با آنالیر ماشیر

 ( SPSSدست دوم ) با استفاده از نرم افزار 

  انجام فرایندCRISP ن کردن آن ها،  شامل با داده های خارج از رنج برخورد فهم داده ها، تمیر

،  و ...(  منطقی
ن

، جنگل تصادق و مدل سازی آن ها ) با الگوریتم های درخت تصمیم، شبکه عصبی

کت در جهت مفید یا غیر مفید بودن تحلیل نتایج حاصل از مدلسازی  با هدف پیش بیبن برای شر

 خرید های آینده

  کت در راستای کاوش داده ها در جهت پیدا  Netflixداده کاوی و مدلسازی روی داده های شر

ن فیلم ها و شیال ها ین عوامل در جذب مخاطبیر  کردن مهمیی
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 تحصیالت

  ی ریاضن  (63/17)معدل:  1395تا بهمن  1391مهر  -دانشگاه اصفهان -در گرایش هندسه  دکیی

 استاد راهنما: دکیی محمد رضا پوریای ویل

مرزی روی خمینه  دیفرانسیل با مشتقات جزتی با قید  عنوان رساله: جواب های ناهموار معادالت 

 های ریماتن 

 1390تا بهمن  1388مهر  -کبیر   امیر  صنعبی  دانشگاه -فوق لیسانس ریاضن در گرایش هندسه 

 (61/17 )معدل: 

ی ن هین ر  استاد راهنما: دکیی بیر

ی های فضاهای با انحنای نا مثبت  عنوان رساله: گروه ایزومیی

 از )معدل:  -لیسانس ریاضن محض  (47/17دانشگاه شیر

 مهارت ها

 ها، آزمون همب 
ی

، برریس استقالل ویژگ ن آماری داده ها مانند آمار توصیقن  خیط و ... آنالیر
ی

 ستگ

  ن کردن و اماده کردن داده ها، برخورد با داده های گمشده، مدلسازی و فرآیند کریسپ شامل تمیر

 تفسیر نتایج حاصل از مدل ها

 برخورد با داده های خارج از رنج منطقی به صورت تک یا چند بعدی 

  نرم افزارSPSS Statistics 

  نرم افزارSPSS Modeler 

  کار با پایگاه داده رابطه ای و با زبانSQL 

 زبان برنامه نوییس پایتون 

 داده کاوی در پایتون 

  ن ی ماشیر  یاگیر

 نرم افزار تبلو 

 AWS concole 

 داده ها" تولید محتوا در زمینه 
ن

 "تجزیه تحلیل اکتشاق

 "تولید محتوای اموزیسر "نرم افزار تبلو 

  تولید محتوای آموزیسر "پایگاه داده و زبانSQL" 

  تولید محتوای اموزیسر "مدلسازی درAWS" 

 "تولید محتوای آموزیسر "ریاضن و آمار برای دوره دانشمنده داده 

 "تولید محتوای آموزیسر "کتابخانه پای ترچ 

  

 های تحقیقاتی مورد عالقه هزمین

 بهینه سازی هموار و غیر هموار 



 کاربرد نظریه انتقال بهینه 

 محدب بودن-محدب بودن و هزینه 

  ن ی ماشیر  جنبه های ریاضن و آماری یادگیر

 نظریه معادالت دیفرانسیل 

  ن روی خمینه های ریماتن  انالیر

 ی عمیق ن و یادگیر ی ماشیر  یاگیر

  

 

 موفقیت ها

  از از سال  1388تا  1385دانشجوی استعداد درخشان دانشگاه شیر

  کسب مدال برنز مسابقات ریاضن دانشجوتی 
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