
دوره مقدماتی

ماشین لرنینگ

مثل  آموزشی مختلف  از محتواهای  که توش  یادگیریه  یه مسیر  دوره مقدماتی 
ویدیو، متن، تصویر و معرفی منابع مطالعه جانبی استفاده شده تا کمک تون کنیم 

یادگیری تون عملی تر و عمقی تر باشه.

مناسب  دوره  این  که  رسیدید  نتیجه  این  به  شده  انجام  بررسی های  با  اگر  خب 

شماست.قبل از خرید الزمه این موارد رو هم بدونید: 

اول از همه بیایین مطمین بشیم که این دوره مناسب شماست!

اگر به دونستن یک  خب همونطور که قبال هم توضیح دادیم، دور مارشال طراحی شده که 

از کجا  اولیه ای دارید و نمی دونید یادگیری تون رو  اما دانش خیلی  تخصص عالقمند شدین 

شروع کنید، یا خیلی دوست دارید آماده کار توی اون حرفه بشید اما تازه اول مسیرید، بهتون 

کمک کنه یادگیری رو شروع کنید و با اجرای یک پروژه خیلی ساده تو اون حوزه آشنا بشید و 

همزمان مفاهیم اصول و پایه رو بیاموزید. همینطور اگه از طرفدارای دوره پیشرفته هستید اما 

احساس می کنید دانش تون نیاز به تقویت داره این دوره مناسب شماست. 

دقت کنید برای بهتر گذروندن دور مارشال الزمه با زبان برنامه نویسی پایتون هم آشنا باشید، 

ریاضیات خوبی داشته  باشید و از همه مهم تر برای کار با داده ها و اطالعات پراکنده صبور و 

با پایتون باقی پیش نیازها رو دارید همین امروز یادگیری  اگر به جز آشنایی  مشتاق باشید. 

پایتون رو هم شروع کنید.

در ضمن هیچ محدودیت سنی و تحصیالتی هم برای این دوره وجود نداره و شرط موفقیت 

تو این دوره عالقمندی، پشتکار و شوق شما برای یادگیریه.

قبل از اقدام به ثبت نام اگر فکر می کنید که تا حدی با ماشین لرنینگ آشنایی دارید و دوره هایی 

رو گذروندید یا کارهایی تو این زمینه انجام دادید حتما اطالعات دوره های پیشرفته و بوت کمپ 

ماشین لرنینگ رو هم بخونید و مطمئن بشید که شما مخاطب همین دوره هستید.
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شما هر زمان از شبانه روز و از هر جایی که هستید، میتونید تو این دوره ثبت نام 
کنید و به مدت یک سال به محتوا دسترسی داشته باشید. 

کنید  فرصت  اینکه  برای  اما  ساعته   ١١ حدود  دوره  این  شده  ضبط  ویدیوهای 
ویدیوها رو ببینید، به میزان کافی تمرین کنید و به سراغ منابع جانبی که بهتون 
معرفی می کنیم هم برید، حداقل به ٥٠ ساعت زمان برای گذروندن این دوره نیاز 

خواهید داشت.

و  کنید  استفاده  شخصی  کامپیوتر  از  که  واجبه  تقریبا  دوره  این  گذروندن  برای 
گذروندن دوره با موبایل تقریبا کار سخت و نشدنی خواهد بود.

برای گذراندن کامل دوره و دریافت گواهینامه عالوه بر مطالعه تمام درس ها الزمه 
پروژه ای که براتون تعریف شده رو هم انجام بدید و در پایان دوره ارسال کنید. 

پروژه به صورت فردی تعریف شده و شما می تونید به تنهایی روی اون کار کنید و 
برای ما بفرستید. 

از  استفاده  برای  و  داشت  نخواهد  پروژه  اجرای  پشتیبانی  دوره  این  کنید  دقت 

منتورینگ باید وارد دوره بوت کمپ بشید.

نسخه اولیه این دوره بهمن ١٣٩٩ تولید شده و پس از گرفتن بازخورد از بیش از 
٤٠٠ کاربر که این دوره رو گذروندن در آذر ١٤٠٠ محتوای این دوره آپدیت شده. 
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