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ی سازمان ها امروزه داده کاوی و کشف دانش از درون داده های مختلف، نقش بسزایی در افزایش عملکرد و بهره ور

دارد. از همین جهت مدیران کالن سازمان جهت اخذ تصمیم های راهبردی در راستای اهداف استراتژیک سازمان، 

کافی و مبتنی بر داده ، از روند پیشرفت سازمانی داشته باشند تا بتوانند به عالی ترین شکل یک  یمی بایستی دید

با پیشرفت علم ، کشف الگوهای رفتاری . نمایند رهبریرا   (Data – Driven Organization)سازمان داده محور

از همین جهت پیش بینی الگوی و شود ی تولید و خدمات روز به روز حائز اهمیت تر میهادر سازمان ها در عرصه 

نه را رفتاری با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشینی نیز به مدیران و کارفرمایان بستر اتخاذ تصمیم های بهی

نقش هوش تکاملی، تکنیک های داده کاوی و الگوریتم های یادگیری  کند. در این کارگاه قصد داریم فراهم می

بررسی نماییم و عامل موفقیت کمپانی های بین محور   Case Studyو به صورت پروژه و ها ماشینی را در سازمان 

 المللی در این عرصه را شرح دهیم.
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 هوش تکاملی و تفاوت آن ها با یکدیگرهوش مصنوعی ، هوش محاسباتی و  ارائه کانسپت های 

 ماشینیکاوی و الگوریتم های یادگیریهای دادههای تکنیکارائه تفاوت و شباهت 

  بررسی فرآیند های تشکیل تیمData Science و اجزای آن در سازمان های ملی و بین المللی 

  تشریح ماژول های پیاده سازی تکنیک های علم داده در پروژه ها 

 مروری بر تحلیل داده های عظیم 

 موضوع کارگاه به کدامیک از محورهای همایش مرتبط است؟
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