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 کاوي نرمکارگاه داده دومین
  شنبهچهارشنبه و پنج

  1390اسفند   4 و 3

  

  دانشکده فنی و مهندسی –گروه مهندسی کامپیوتر 

 دانشگاه تربیت معلم
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   محل برگزاري کارگاه: نشانی
  .شهریور 17 سالن ،(پردیس تهران) معلم تربیت دانشگاه ،43 پالك سمیه، خیابان از بعد مفتح، شهید خیابان تهران،
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  کاوي نرمکارگاه داده دومینبندي برنامه زمان

  ، پردیس تهراندانشگاه تربیت معلم - 90اسفند  4و 3

  )90اسفند  3چهارشنبه (
  برنامه کارگاه  ساعت

  نامثبت  8:30  تا   7:30
  مراسم افتتاحیه  9:00 تا    8:30

  )Interpreting Text Messagesهاي متنی (تفسیر پیام  10:00  تا  9:00
  اطالعات فناوري و ارتباطات تحقیقات مؤسسهعضو هیات علمی   -  یز بدیعبکامدکتر 

  پذیرایی  10:30تا    10:00

  )Linear & Stationary Time Series(مانا  و هاي زمانی خطیسري  11:30تا    10:30
  دانشگاه تربیت معلمعضو هیات علمی   - ا.. پاشاعین دکتر

  )Non-linear & Non-stationary Time Series(ا هاي زمانی ناخطی و نامانسري  12:30تا    11:30
  صنعتی امیرکبیرعضو هیات علمی دانشگاه   - محمدباقر منهاج  دکتر

  نماز  و  نهار  14:00تا    12:30

  )Non-linear & Non-stationary Time Seriesهاي زمانی ناخطی و نامانا (سري  15:00تا    14:00
  صنعتی امیرکبیرعضو هیات علمی دانشگاه   - محمدباقر منهاج  دکتر

 )Cognitive Science in Data Mining( کاويدر داده علوم شناختی  16:00تا    15:00

  صنعتی امیرکبیرعضو هیات علمی دانشگاه   -سعید ستایشی  دکتر
  پذیرایی  16:30تا    16:00

  )Ensemble Clustering( گروهی بنديخوشه  17:30تا    16:30
  علم و صنعت ایرانعضو هیات علمی دانشگاه   -  بهروز مینایی دکتر

  )Feature Selection( انتخاب ویژگی  18:30تا    17:30
  عضو هیات علمی دانشگاه تربیت معلم  - زادهجمشید شنبه دکتر

  میزگرد  19:30تا    18:30
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  کاوي نرمبندي دومین کارگاه دادهبرنامه زمان

  دانشگاه تربیت معلم، پردیس تهران - 90اسفند  4و 3

  )90اسفند  4پنجشنبه (
  برنامه کارگاه  ساعت

  )Bioinformatics(بیو انفورماتیک   9:00تا     8:00
  ژنتیک مهندسی ملی پژوهشگاهعضو هیات علمی   -دکتر مهدي صادقی 

  )Protein Interactions Network Modeling( هاي پروتئینیکنشمیاني سازي شبکهمدل  10:00تا    9:00
  عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات  -رضایی  میرزا دکتر میترا 

  پذیرایی  10:30تا    10:00

  )Dempster-Shafer Evidence Theory(شفر - نظریه شواهد دمپستر  11:30تا    10:30
  دانشگاه تهرانعضو هیات علمی   - دکتر بابک نجار اعرابی 

  )Fuzzy Regression( رگرسیون فازي  12:30تا    11:30
  اصفهانعضو هیات علمی دانشگاه صنعتی   -  سید محمود طاهريدکتر 

  نماز  و  نهار  14:00تا    12:30

  )Neuro-Fuzzy Systems( فازي-هاي عصبیسیستم  15:00تا    14:00
  خواجه نصیرالدین طوسیعضو هیات علمی دانشگاه صنعتی   -  لبتشنه دکتر محمد

  )Simultaneous Hypothesis Tests( هاي فرض همزمانآزمون  16:00تا    15:00
  عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف  -ی شاهیعل يکسردکتر 

  پذیرایی  16:30تا    16:00

 )Data Quality Mining( هاکاوي دادهکیفیت  17:30تا    16:30

   عضو هیات علمی دانشگاه تربیت معلم  - دکتر میرمحسن پدرام 
  اختتامیه  18:30تا    17:30

  

 


