
 
      

 
  نرم يکاوداده کارگاهدومین 

(The 2nd Soft Data-Mining Workshop) 
 

  (تهران) لمـت معـتربیگاه ـدانش  ،گروه مهندسی کامپیوتر
  4/12/90شنبه پنج   و   3/12/90چهارشنبه 

  
  

نرم  يکاودادهکارگاه دومین  ،نرم يکاودادهمختلف  مباحثدانشگاهیان با  يهدف آشناسازدانشگاه تربیت معلم با کامپیوتر  یگروه مهندس
 4و  3 ،شنبهچهارشنبه و پنج يدر روزها هوشمند ایران يهاتمـانجمن سیس و ایران يازـف يهاتمـانجمن سیس  یبانیپشترا با 

 آید.یشرکت در کارگاه دعوت به عمل م ياز استادان، دانشجویان و محققان برا د.نماییبرگزار ملم ـت معـتربیگاه ـدر دانش ،1390اسفند 
  

  سخنرانی به قرار ذیل است:ین واعنرانان و ناسامی سخ

  سخنرانی موضوع  سخنرانان
  شفر- نظریه شواهد دمپستر  اعرابی  دکتر بابک
  هاي متنیتفسیر پیام  بدیع  دکتر کامبیز
  هاي زمانی خطی و ماناسري  پاشا  ا..دکتر عین
  هاکاوي دادهکیفیت  پدرام  دکتر میرمحسن
  فازي-عصبیهاي سیستم  لبتشنه  دکتر محمد
  کاويعلوم شناختی در داده  ستایشی  دکتر سعید
  انتخاب ویژگی  زادهشنبه  دکتر  جمشید
  بیو انفورماتیک  صادقی  دکتر مهدي
  رگرسیون فازي  طاهري  دکتر سید محمود

  هاي فرض همزمانآزمون  یشاهیعل  يکسردکتر 
  هاي زمانی ناخطی و ناماناسري  منهاج  دکتر محمدباقر

  هاي پروتئینیکنشي میانسازي شبکهمدل  میرزا رضایی  میترادکتر 
  بندي گروهیخوشه  مینایی  دکتر بهروز

 
 
 0261-4569555 نمابربه  ،مدارك درخواستیو  یترداخـش پـر فیـویـراه تصـهمبه  ،نمـودهمیل ـتکرا  امـن تـرم ثبـف  نام: ثبت وهـنح

  ال نمایید.ـارس  soft_datamining@tmu.ac.irمیل ـایا ـیو 

  شهریور. 17لم،  سالن ـت معـربیـگاه تـدانش،  43پالك  تهران،  خیابان شهید مفتح،  بعد از خیابان سمیه،   ارگاه:ـزاري کـمحل برگ
 
 
v (سرکار خانم زکریا) 0261-4550002تلفن:  ،              0935- 1755910  همراه:  ارگاه: ـتماس با ک، 

 0261- 4569555  نمابر:   
   soft_datamining@tmu.ac.ir :  پست الکترونیک  



 
      

  
  نرم يکاودادهکارگاه  دومیننام در نحوه ثبت

  

گاه ـنام درآمد اختصاصی دانش (سـیبا) به 0103033939000حساب شماره نام را به هزینه ثبتد شرکت در کارگاه بای برايعالقمندان 
رم ـفتصویر آن را به همراه مدارك درخواستی در و  هدونمواریز ، )691تربیت معلم (کد بانک: گاه ـتربیت معلم، بانک ملی شـعبه دانش

  نمایند.ارسال براي کارگاه  ،نامثبت

 4و  3ناهار و پذیرایی روزهاي هاي و هزینه نامثبت حق، شامل مطابق جدول ذیل ،هزینه شرکت در کارگاه هزینه شرکت در کـارگاه:
تخفیف در نظر گرفته شده هاي هوشمند ایران، هاي فازي ایران یا انجمن سیستمسیستم اعضاي انجمن براي. گفتنی است استاسفند 
  است. 

 عضودانشجویی غیر دانشجویی عضو انجمن ي انجمنغیر اعضا انجمن عضو هزینه ثبت نام

 ریال 000/650 ریال 000/450 ریال 000/850  ریال 000/750 (تا قبل از اول اسفند) ثبت نام عادي

 ریال 000/700 ریال 000/500 ریال 000/950 ریال 000/850 (از اول اسفند به بعد) ثبت نام با تاخیر

  
  
  
  

v :تماس با کـارگاه 
 ، (سرکار خانم زکریا) 0261-4550002تلفن:  ،              0935- 1755910  همراه: §
 0261- 4569555نمابر:   §
  soft_datamining@tmu.ac.irپست الکترونیک:    §

  
 
v نام:فرم ثبت 

  

  :نام
  :خانوادگی نام
  :گاه یا سازماندانشنام 

  :الکترونیک پست
  تلفن تماس: 

  £غیره  £دانشجوي کارشناسی   £دانشجوي کارشناسی ارشد   £دانشجوي دکتري   £عضو هیات علمی
 

 

 به آدرس کارگاه ارسال نمایند. نام و تصویر فیش پرداختی را از طریق نمابر یا پست الکترونیک، کنندگان،  فرم ثبتنامثبت §
 دانشجویان تحصیالت تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتري)، تصویر کارت دانشجویی خود را به همراه مدارك فوق ارسال نمایند. §
 الزم است اصل فیش پرداختی را در روز گشایش کارگاه ارائه نمایند.نام کنندگان براي دریافت کارت شرکت در کارگاه، ثبت §

  % 


