
دوره تحلیل داده رهنما کالج، طوری طراحی شده که مناسِب افراد تازه کار باشه، یعنی چه افرادی؟ اون هایی که از تحلیل داده چیزهایی شنیدن اما 
نمی دونن دقیقا چیه و چطور باید واردش شد و تو حوزش کار کرد. این دوره درواقع اولین قدمه برای شروع مسیر شغلی تحلیل داده و تبدیل 

شدن به یک تحلیل گر. البته بعد از گذروندنش، شما می تونین در سطح «جونیور» مشغول به کار بشین.

 
این دوره مناسبته اگر:

هیچ محدودیت سنی و تحصیالتی برای این دوره وجود نداره و شرط موفقیت عالقمندی، پشتکار و شوق شما برای یادگیریه.

برای گذروندن این دوره تقریبا واجبه که از کامپیوتر شخصی استفاده کنی، و گذروندن دوره با موبایل کار سختی خواهد بود، به خصوص برای 
انجام تمرین ها.

این دوره آزمون یا چالش ورودی نداره و همین االن می تونی ثبت نامش رو شروع کنی.

هر وقت سوالی داشتی، می تونی برامون کامنت بگذاری تا در سریع ترین زمان ممکن جواب بگیری.

به عنوان تحلیل گر یا مهندس داده سابقه کار نداری و می خوای از اول این مسیر رو شروع کنی.

به فناوری اطالعات و کار با داده ها عالقه داری.

برای یادگیری مفاهیم آماری و تصمیم گیری بر اساس اون ها، زمان می ذاری و انرژی صرف می کنی.

به داستان سرایی با داده ها عالقه مندی.
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قبل از همه چیز، آیا دوره مناسب مشاست؟
ر

فراموش نکن که :ش

قبل از ثبت نام، در طول دوره و البته بعد از اون نباید فراموش کنی که برای ته نشین شدِن این حجم اطالعات و آموزش، باید از اون ها «در عمل» 
استفاده کنی. برای همینه که ما یک پروژه عملی درون دوره طراحی کردیم که بتونه شما رو به صورت واقعی، وارد بازی کنه. در این پروژه باید 
یک دیتاست رو منظم و آماده کنی تا بتونیم بر روی اون تست آماری انجام بدیم. بعد هم تست ها رو اجرا کرده و به زبون پایتون کد بنویسی. 

تمام آموزش الزم برای انجام این پروژه، در درس نامه های دوره موجوده.

با تموم کردن و ارائه این پروژه، مدرِک دوره رو می گیری و می تونی به عنوان یک دیتا آنالیست جونیور مشغول به کار بشی.

امیدوارم از دوره لذت ببری. خوشحالیم که رهنما کالجی شدی. 

در انهتای دوره چه اتفایق میفته؟


