
 
1 

 

 

 

 وست  د ایران   محمد 

 

   ۲۳/۱۲/۱۳۷۴  متولد
 وضعیت تأهل: مجرد 

 وضعیت سربازی: معافیت تحصیلی 

   farzin.irandoost@gmail.com   

    09383054906   

  - دانشگاه شهید بهشتی  -بلوار دانشجو   -نجکول -تهران 
 دانشکده فیزیک 

 
 

 درباره من     

 
در پایان نامه   هستم.  تحلیل داده و یادگیری ماشینیبرنامه نویسی،  عالقمند به فیزیک، ،ارشد فیزیک دانشگاه شهید بهشتی  کارشناسی سوم دانشجوی سال 

 ،هادههای آزمایشگاهی و پیداکردن الگوهای اتالف انرژی در این دا استفاده از تحلیل دادهاصطکاک با ماهیت فیزیکی  "بررسی رروی کارشناسی ارشد خودم ب
 پژوهشی فیزیک و علوم داده همکاری دارم.  تدریس و در تهران  با دبیرستان عالمه حلی همچنین کنم.های یادگیری ماشینی" کار میبا روش

 

 دانشگاهی    سوابق تحصیلی    

 جامد حالت  فیزیک    - کارشناسی ارشد  

 دانشگاه شهید بهشتی  

 تاکنون   ۱۳۹۷سال   از

 فیزیک    - کارشناسی  

 بهشتی  دانشگاه شهید 

 ۱۳۹۳ -  ۱۳۹۷ 

 و اجرایی    سوابق شغلی     

 های پایتون و یادگیری ماشین مدرس دوره 

 گروه فیزیک محاسباتی  –دانشگاه شهید بهشتی 

 1399پاییز تابستان و 

 نویسی به زبان پایتونآموزش برنامه  ■  

 قدمات یادگیری ماشین و ورود به حل مساله  م ■  
 

 دستیار آموزشی فیزیک محاسباتی دانشگاه 

 کارشناسی ارشد  – دانشگاه شهید بهشتی

 99-98و  98-97های تحصیلی دو دوره درسال 

 نویسیآموزش برنامه  ■  

 حل عددی و شبیه سازی حل مساله،  هایروش  ■  

 پژوهشی فیزیک و علوم داده 

 دبیرستان عالمه حلی 

 1400-99 یلیسال تحص
 

 دانشجویی فیزیک دانشگاه شهید بهشتی   - انجمن علمی 

 دانشکده فیزیک دانشگاه شهید بهشتی 

 تا کنون  ۱۳۹۵مهر از  

 ( 1395-96ر انجمن: )دبی ■  

 ( 1396-97انجمن )  دبیرنایب  ■  

   آزمایشگاه   مدرس 

 )مدرس همکار( راهنمایی دکتر حسابی مدرسه 

 ۱۳۹۸دی  - ۱۳۹۸شهریور 
 

 آزمایشگاه و پژوهش   مدرس 

 مدرسه راهنمایی و دبیرستان حنان  

 98و دوره تابستان  97-98 یلیسال تحص

 

 

 

 ها مهارت    

  برنامه نویسی پایتون 
 

  ++cبرنامه نویسی 
 

  یادگیری ماشین  
 

  علم داده  
 

  تدریس 
 

  لتک
 

  ادوبی فتوشاپ و ایالستریتو 
 

 

  مجموعه آفیس   
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 زبان    

 انگلیسی 

مهارت      مهارت گفتاری   مهارت نوشتن   مهارت خواندن 
 شنیداری 

 

 ها ها و گواهینامه دوره     

Machine Learning )online course( - Andrew NG 

 Stanford University :موسسه 

 ۱۳۹۸تیر   :تاریخ 

 

 

Data Science Workshops 
 ( IPMهای بنیادی )پژوهشگاه دانش :موسسه 

 ۱۳۹۸ تابستان  :تاریخ 

 

 

 مقاالت     

 . دکتر علی صادقی ؛محمد ایران دوست ؛ مدل   ی پارامترها   ل ی و تحل   ی زمان   ی سر   ی ها داده   هی تجز   ی برا   ی مصنوع   ی عصب   ی شبکه ها   ب ی ترک 
 99ن بهم ؛دهی چیپ یهاستمیماده چگال نرم و س ،یآمار  کیزیکنفرانس ف  نیازدهمیذیرفته شده در پ

 

 

 ی منتخب ها پروژه     

 مسیر حرکت عابرین پیاده    تخمین 
 و استراتژی تخلیه  هندسی ترافیکمدر پژوهشی همکاری  

 1399تاریخ : تابستان و پاییز 

جهت مواجهه با این مساله از دو های این مساله از عابرین پیاده هنگام خروج اضطراری از یک اتاق با سناریوهای مختلف برداشت شده است. داده
وجود در حل این مساله . بهره گرفته شده است  ،دو بعدی در شبکه عصبی LSTMهای های زمانی با الیهسریو  Reinforcement Learningرویکرد 

 ( هاب کدها در گیت های بحرانی روبرو میکند. ) های مسائل پدیدهچالش شما را با  عابرین پیاده حرکت رفتار رندوم در 
 

  Audio tagging and classification 

 ( IPM) یادیبن یهاپژوهشگاه دانشدوره تحلیل داده /  

 ۱۳۹۸ تابستانتاریخ : 

های یادگیری عمیق، جهت تشخیص صدا بود. از جمله تشخیص خورده و اعمال الگوریتمبرچسبهای صوتی این پروژه گروهی استفاده از دادههدف 
 صداهای روزمره، تشخیص صدای افراد و غیره.  

 

  Molecular Dynamics Simulation 

 دانشگاه شهید بهشتی

     ۱۳۹۷تاریخ : اسفند 

 سازی دینامیک مولکولی به زبان پایتون شبیه

 آخرین تغییر: اسفند 1399
 
 

    های ارتباطی با من راه     

farzin23i      farzin23i      farzin23i      farzin.irandoost@gmail.com      09383054906 

https://github.com/farzin23i/Evacuation-Trajectory-Prediction
https://github.com/farzin23i/Evacuation-Trajectory-Prediction
https://github.com/farzin23i/Evacuation-Trajectory-Prediction
mailto:farzin.irandoost@gmail.com

