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 یو کشاورز یتردانشکده پزشکادف مجری طرح:

 

 کارگاه مهارت یادگیری عمیق عنوان طرح:

 

        اجتماعت و سیاس                     علم و اندیشه            کتاب و کتابخوانی            قرآن و دین      سرفصل فعالیت: 

  فوق برنامه      گردشگری علمی فرهنگی            محرومیت زدایی             هنر و ادب                            

 

  اهداف طرح :

 افزایش یادگیری خلق بهترین روش برای یادگیری. -

 .آشنایی با حافظه و روش هالیی برای تقویت حافظه -

 

 خالصه طرح :

 ستاوردها با استفاده از راهبرد های متفکرانه و بلند مدت و اقدامات پیوسته و مناسب حاصل شده است.تقریبا تمام موفقیت ها و د

ای از هوش مصنوعی است اشاره دارد. تفاوت اصلی این های یادگیری ماشین که خود زیر مجموعهای از روشیادگیری عمیق به دسته

اوری را دستخوش تغییرات اساسی قرار داده توانایی آن در یادگیری خودکار های مختلف فنهای اخیر حوزهنوع یادگیری که در سال

های عصبی مصنوعی که به نوعی برگرفته از عملکرد مغز است اشاره ها است. از سوی دیگر یادگیری عمیق به همان مبحث شبکهویژگی

 یدوره برا ینشرکت در اباتوجه به اینکه  .داردتری الیه مخفی وجود دارد با این تفاوت که در یادگیری عمیق یک یا تعداد بیش

 یع،صنا یاطالعات، مهندس یو فناور یوترکامپ یمهندس یلمختلف از قب یهارشته یارشد و دکتر یکارشناس ی،کارشناس یاندانشجو

دانشجویان درنظر ما در سازمان  .شودیم یهتوصبسیار  یو پزشک یوانفورماتیکب یریت،اقتصاد و مد یک،مکان یبرق، مهندس یمهندس

ده مهارت الزامی سال  وهبا نظر به اینکه استراتژی های یادگیری جزدگیری، فعال و روش های یامهارت داریم، با توجه به اهمیت کسب 

 مهارت های یادگیری عمیق برگزار نماید.کارگاهی با محوریت ؛ قرار گرفته 2020

  محورهای پیشنهادی این دوره از کارگاه به شرح ذیل است:

 یادگیری خلق بهترین روش برای یادگیری. جلسه اول

 طرز فکر رشد جلسه دوم

 آشنایی با قابلیت شگفت انگیز مغز در یادگیری و حافظه جلسه سوم

 اهمال کاری جلسه چهارم

 

 (بوکدانشجو کارشناسی روانشناسی دانشگاه تهران و موسس آکادمی گپ)م خانم مهرسا شرع االسالسرکار در این سلسله جلسات از 

 به عنوان مدرس حضور داشته باشند.ساعت  2به مدت ای چهار جلسه تا در قالب این کارگاه دعوت به عمل آمده است 

  برگزار خواهد شد( اسکای رومفضای مجازی ) در بسترالزم به ذکراست، این کارگاه به منظور رعالیت پروتکل بهداشتی 

 

 روم(بسترفضای مجازی )اسکای مکان اجرا :   99ماه  نیمه اول بهمن  زمان اجرا :

 99های فرهنگی سال کوتاه نوشت طرح

 سازمان دانشجویان

 89 شماره :

 08/10/1399 تاریخ :

 ندارد پیوست :

 


