
سر فصل های هر مرحله از دوره 
آموزشی

مصنوعیمعماری و هوش 
مدرس•

آقای مهندس رضا باباخانی
موسس البراتوار معماری و هوش مصنوعی

مشخصات دوره•
جلسه25سه مرحله و جمعاً 

(هر چهارشنبه)1401اردیبهشت 7: شروع
20الی 16از ساعت 



جلسه6: مرحله اول

جلسه اول مبانی معماری و هوش مصنوعی
جلسه دوم مدیریت دانش در معماری
جلسه سوم داده کاوی و فوچارت
1جلسه چهارم زبان برنامه نویسی پایتون
2جلسه پنجم زبان برنامه نویسی پایتون
 3پایتونجلسه ششم زبان برنامه نویسی

آزمون نظری ترسیم فلوچارت و تحلیل داده و )جمع بندی آزمون تئوری و عملی 

(.پایتونبرنامه نویسی ساده با زبان برنامه ای آزمون عملی نوشتن 



جلسه10: دوممرحله 

جلسه هفتم مبانی یادگیری ماشین در معماری
جلسه هشتم پیش و پس پردازش داده ها
 1جلسه نهم مصورسازی داده ها
 2جلسه دهم مصورسازی داده ها
جلسه یازدهم الگوریتم های یادگیری نظارتی و غیرنظارتی
نزدیک ترین همسایه-جلسه دوازدهم الگوریتم کی
میانگین-جلسه سیزدهم الگوریتم کی
 جلسه چهاردهم الگوریتمDBSCAN
 جلسه پانزدهم الگوریتم نیوبیزینNaive bayes
 آزمون نظری مبانی یادگیری )جلسه شانزدهم جمع بندی و آزمون

(  دسته بندی داده هاو خوشه بندی ماشین و آزمون عملی 



جلسه9: سوممرحله 

جلسه هفدهم مبانی الگوریتم های یادگیری عمیق
 جلسه هجدهم الگوریتم های شبکه عصبی مصنوعی
 جلسه نوزدهم الگوریتم های شبکه های بازگشتی
ولوشنجلسه بیستم الگوریتم های شبکه های پیچشی یا کان
صمیجلسه بیست و یکم الگوریتم های شبکه های مولد تخا
جلسه بیست و دوم الگوریتم های تکاملی و بهینه سازی
  جلسه بیست و سوم بررسی نمونه موردی ها
جلسه بیست و چهارم آینده معماری در این پارادایم
 پژوهشیجلسه بیست و پنجم روش های انتخاب موضوعات

آزمون نظری مبانی یادگیری عمیق و آزمون عملی تولید و)جمع بندی و آزمون 

(یادگیری عمیقالگوریتم های اصالح تصاویر با 
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