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 معزفی دوره: 
در َر سبزمبوی از جملٍ ثبوکُب دادٌ َب ي اطالعبت تبریخی                

ضریبن اسبسی ي حیبت ثخص آن سبزمبن محسًة می گردد.           

دادٌ َب ثٍ تىُبیی گًیبی الگًَبی مًجًد در ثبوکُب ویستىذ ي            

ثٍ اثسارَبیی وظیر دادٌ کبيی ثرای ضىبسبیی الگًَب در پبیگبٌ            

 دادٌ َبی حجیم ویبز است. ثٍ کمک ایه اثسار می تًان                 

دادٌ َبی رخیرٌ ضذٌ را پردازش کردٌ ي اطالعبت حبصل از              

در ایه    .آن را در اختیبر مذیران ي مسئًلیه ثبوکی قرار داد            

راستب، ثبوکُبی ثسیبری در حبل استفبدٌ از دادٌ کبيی ثرای             

مذیریت  َمٍ ثخطُبی آن ثبوک َستىذ. در ایه ديرٌ اثتذا              

ثعذ از ارائٍ مقذمٍ ای در مًرد دادٌ کبيی ي کبرثردَبی آن در              

حًزٌ ثبوکذاری، چىذ ريش معريف دادٌ کبيی تذریس ضذٌ ي           

سپس ثب تمرکس ثر ريش پرکبرثرد درختبن طجقٍ ثىذی ي                

 ثررسی رگرسیًن کبرثردَبی ایه ريش را در ثبوکذاری                

 خًاَیم دیذ.  
 
 
 

 اهذاف دوره:
     آضىبیی کبرضىبسبن اعتجبری ثبوکُب ي کبرضىبسبن مذیرریرت

  ریسک  ثب دادٌ کبيی ي وحًٌ ثکبرگیری ایه فه در ثبوکُب

 محتوای دوره:
 مقذمه ای بز داده كاوی و كاربزدهای آن

 در تعییه حجم يجٍ مًرد ویبز دستگبٌ َبی خًدپرداز 
 مذل امتیبزدَی اعتجبری 
 ضىبسبیی تقلت 
 مذیریت ریسک 
 مذیریت ارتجبط ثب مطتری 
 ثبوکذاری الکتريویک 

 مزوری بز انواع چنذ روش بزتز داده كاوی

  ريشC5.4 
  الگًریتمُبیK- میبوگیه 
 مبضیه ثردار پطتیجبن 
  ريشEM 
 ٌريش ثیسیه سبد 
 الگًریتم آپریًری 
 درخت طجقٍ ثىذی ي گررسیًن 
 ريش وسدیکتریه َمسبیگی 

 CART ،EM ،SVM ،Naïve Bayes ،Apriori ،K-Meansشرح تفصيلي روشهای 

 ایه ريضُب چیستىذ؟  مسایب ي معبیت آوُب چیست؟ 
  ًٌبرنامه نويسي روشها در نرم افزار های معروف داده کاویوح 

 ارائه چندین مثال واقعي از بانكداری و تحليل آنها با استفاده از روشهای فوق 

 مذل امتیبردَی اعتجبری 
 يجٍ مًرد ویبز ثرای دستگبٌ َبی خًدپرداز 

 ضىبسبیی تقلت 
 مذیریت ارتجبط ثب مطتری 
 مذیریت ریسک اعتجبری، عملیبتی ي وقذیىگی 

 مخاطبان دوره:

کبرضىبسبن ثخص اوفًرمبتیک، کبرضىبسبن اعتجبری 

 ثبوکُب ي کبرضىبسبن مذیریت ریسک  
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