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تحصيلي :مصنوعی از دانشگاه فردوسی مشهد

تخصص:

یادگيری ماشين ،داده کاوی،
بينایی ماشين

• مهارت ها
▪ تسلط بر نرم افزار متلب در کاربردهای یادگيری ماشين ،شناسایي الگو ،داده کاوی و بينایي کامپيوتر و پردازش تصویر
 Image processingو نرم افزار Matlab
▪

داشتن مهارت مناسب در زبان برنامه برنامه نویسي پایتون

▪

تسلط با مفاهيم و پياده سازی سيستم های یادگيری عميق و کتابخانه  Kerasو pytorch

▪

تسلط در برنامه نویسي با زبان  C#و .NET Framework

▪

تسلط بر بانك اطالعاتي Microsoft SQL Server

▪

آشنایي کامل با برنامه نویسي وب با استفاده از تكنولوژی ASP.NET

▪

تسلط بر زبان ( UMLنرم افزارهای  )Rational Rose & Rational XDEو آشنایي مناسب با RUP

•

تسلط بر مفاهيم طراحي صفحات وب ()HTML, CSS, JavaScript and Bootstrap

▪

تسلط بر زبان برنامه نویسي C++

• خدمات تخصصی

•

▪

انجام طرح های پژوهشي و کاربردی در کاربردهای یادگيری ماشين ،داده کاوی

▪

انجام طرح های پژوهشي و کاربردی در کاربردهای بينایي ماشين با ابزارهای یادگيری عميق

▪

پياده سازی و انجام طرح های پژوهشي در زمينه تشخيص پزشكي مانند تشخيص صرع با بررسي سيگنال های  EEGمغز
و یا تشخيص بيماری  COVID-19با پردازش تصاویر  X-rayقفسه سينه

▪

پياده سازی و انجام طرح های پژوهشي در حوزه پردازش متن مانند پياده سازی سيستم های تشخيص احساس
( ،)Sentiment Analysisتشخيص خبرهای جعلي در شبكه های اجتماعي

▪

پياده سازی و انجام طرح های پژوهشي در حوزه برنامه ریزی هوشمند و خودکار با استفاده از الگوریتم های فرا ابتكاری مانند
الگوریتم ژنتيك و )Particle Swarm Optimization( PSO
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-

تحليلگر و طراح نرم افزار مالي (با دید  )packageبه نام سيستم حسابداری پاتيسا
تحليلگر و طراح نرم افزار فروش و توليد

-

استقرار و نگهداری سيستم های فوق
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بهمراه انجام محاسبات و تعيين قيمت تمام شده کار

-

تحليلگر و طراح سيستم برنامه ریزی توليد
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