


 

 

  

 

 



 

 

 
 

 ینارهایسلسله وب یهایسخنران دهیمجموعه چک

  رانیانجمن آمار ا

 (۱۴۰۰تا خرداد  ۱۳۹۹)خرداد 

 
 

 اعضای کمیته

 دکتر زهرا رضائی قهرودی )سرپرست کمیته(

 دکتر محمد آرشی

 دکتر رحیم محمودوند

 دکتر مرتضی نجیبی

 دکتر افشین آشفته 



 

 فهرست مطالب

 آمار رئیس انجمنسخن 

 کمیته وبینارهای انجمن آمار

 هاعناوین چکیده

 ۱                                                                                                                                          هاعلم داده

   2                                                                                               و نقش آمار ۱۹-کوویدمعرفی مسائل مرتبط با 

 ۳                                                کاوی و متن کاویکاوی،  وبهای آماری با استفاده از دادهبینیبهبود براوردها و پیش

 ۴                                           ) ایریزی و نقشه راه با ظهور علوم بین رشتهبرنامه( توسعه علم آمار در ایران هایچالش

 5                                                                         کاوی و یادگیری آماری در آمار رسمیهای متناستفاده از روش

 6                                                                             هاافزایی در دوره کارشناسی آمار: پیشنهادها و تجربه مهارت

 7                                                              نیروی کار گیری با تأکید بر طرح آمارگیریهایی از تهیه طرح نمونهتجربه

 8                                                                           ای و کاربردهای آن یك توصیف هندسی از برخی مفاهیم پایه

 ۹                                                                          ۱۹ -بندی و برآورد در نواحی کوچك با کاربرد در کوویدمدل

 ۱۰                                                                                               ی کارشناسینگاهی به آموزش آمار در دوره

    ۱۱           ایپو یزمان یهایو سر یسازشاخص ،یکاووب یهاكیبا علوم داده توسط تکن قی: کشف حقا۱۹ دویکو یریگهمه

 ISC                      ۱2 ۱۹-دیکوو به نماگر  یو نگاه یفناور یایدن لیدر حل مسا وتریآمار و علوم کامپ ات،یاضیالقات رم
 ۱۳                                                                                                      ایم، آماردان یا آمارشناس؟ما چه کاره 

 ۱۴                                                  یآسم هایسازی حملهمدلدر کاربردی با اپیزودی تکراری  یهاداده یآمار لیتحل

 R                                                                                                                           ۱5یادگیری عمیق در 

 ۱6                                                                                                                    های عصبی بازتکامل شبکه

 ۱7                                                                                                مهیو ب یدر مالآن و کاربرد  نیماش یریادگی
 ۱8                                                                                مبنایثبت یاستفاده در سرشمار یها براداده یسازکپارچهی

 ۱۹                                                                                                      یآمار مدرن به زبان آمار سنت یریادگی

 2۰                                                                               زمانی سریهای و رگرسیون در بسنده بعد کاهش روشهای

 2۱                                                                                                                      آموزیم؟از تاریخ چه می

 22                                              رانیعلم آمار در ا یو دانشگاه یآمار در توسعه کاربرد یش عالموسسه آموز گاهیجا

Statistical Challenges in Agent-Based Models                                                                         2۳ 
 2۴                                                                                 هاژن روابط بین  سازیمدل در آن کاربرد و بیزی شبکه

 25                                                                                                                  ها ها و درهی: قلهماشین بیز

 26                                                                                   ایغیرخطی جریمههای بُعدباال بر پایه روشگرسیون ر

 
 

 

 



 

 ب
 

 

 آمار رئیس انجمنسخن 

 

سترش مباحث علمی و دانش افزایی در میان ازجمله وظایف انجمن آمار ایران فراهم نمودن زمینه انتقال و گ

ست. با آغاز همه ضای انجمن آمار ا شور  گیری ویروس کرونا در جهان و ازجامعه هدف ازجمله اع جمله ک

وطن، انتار اجتماعی، ابتصککادی و نیز از دسککت دادن عزیزان همعزیز ما ایران و علیرغم مشککت غ غیرباب 

تدریج در های آن بهنشانهرویتردها و فضایی جدید و امتاناتی متفاوغ در پیش روی همه ما برار گرفت که 

گیری از آموزش در فضککای مجازی برای برگزاری حال آشککتار شککدن اسککت. ازجمله این امتاناغ، بهر 

وبفه توان نام برد. در همین راسکککتا انجمن آمار ایران با ت ش بیها و وبینارهای تخصکککصکککی را میهمایش

شته با برنام سال گذ سجم و منظم و با دعوغ از همتاران عزیز ههمتاران عزیز در کمیته وبینارها از  ریزی من

از داخ  و خارج کشور ابدام به برگزاری سلسله وبینارهای تخصصی و با موضوعاتی ارزشمند نمودند. در 

های اولین سککالدرد تشککتی  کمیته وبینارهای انجمن آمار، ضککمن تشککتر و بدردانی و ارج نهادن به ت ش

سخنرانان عزیزصادبانه همه همتاران اعم از ا ضای کمیته و  ستفاد  از تجارب  ،ع امیدوارم در ادامه را  و با ا

 یک سال گذشته و همفتری جامعه آمار شاهد تداوم هرچه بهتر این ببی  جلساغ ارزشمند باشیم.

 

 عبدالرحمن راسخ
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 کمیته وبینارهای انجمن آمار

 

فرصککت مناسککبی برای گسککترش تعام غ علمی  ۱۹گیری کووید در پی همهفراگیر شککدن ابزارهای آموزش مجازی 

صمیم  ساس انجمن آمار ایران ت ست. بر این ا سله وبینارهایی در فراهم کرد  ا سل ترویج دانش آمار و  ۀزمینگرفت 

یبهشککت آماردانان و سککایر ع بمندان به این حوز  برگزار کند. برای این منظور در ارد افزایش سکک د دانش کاربردی

شی، دکتر کمیته پنج نفر  ۱۳۹۹ ضویت آبایان دکتر محمد آر ضائی بهرودی و ع ستی خانم دکتر زهرا ر سرپر ای با 

سلسله وبینارهای ریزی این کمیته، با برنامهرحیم محمودوند، دکتر مرتضی نجیبی و دکتر افشین آشفته تشتی  شد. 

صیعموم ص شنبه  ی و تخ ساعت أهفته یتبار ر هر دو ۱۳۹۹سال خردادما   2۱از تاریخ چهار شد  برگزار  ۱8س 

 است.

سالدرد  سب  شتی به منا صه چتید در این فای  کمیته وبینارهای انجمن آمار،  ت های وبینارها تهیه و در اختیار خ 

 برداری تهیه شد  است.ع بمندان برای بهر 

ست که  سی به شایان ذکر ا ستر سایت انجمن آمار ایران  وئدیود ضای انجمن امتانوبینارها از طریق  پذیر برای اع

 مراجعه شود. www.irstat.ir/webinarبرای کسب اط عاغ بیشتر به  .است
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 انجمن آمار ایرانسلسله وبینارهای وبینار از  اولین

 هادادهعلم 

 افشین آشفته
 گروه علم داده مالی، دانشکده مدیریت اطالعات نووا

  همکار و مشاور فناوری و روش شناسی آمارهای رسمی در اروپا
 

 هادی فراهانی

 کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی ها وداده علم گروه
 

 20تا  18ساعت   21/03/99چهارشنبه 

 

داده از راه  یآورجمع یها، روشوب یهاینوظهور مانند فناور یهایاز فناور یداده و بهره مند دیمنابع جد بیترک ییتوانااکنون 

 ازیمورد ن یهامهارتاغلب . ه استکرد دایپ یاندهیفزا تیهوشمند مورد اعتماد اهم هایسیستمو  یتجربه کاربر یها، پلتفرمردو

 «هاعلم داده»ای است که نیازمند حرکتی بین رشته ایدهیچیپ یهاستمیس نیچن یسازنهیو به لیو تحل هی، تجزیسازپیاده یبرا

، ی، فناورتیفیک نیچارچوب تضم یارتقادر کنار  دیجد یمستلزم دانش ی مرتبطهایفناور و ها. بکارگیری علم دادهه استدنامیده ش

نیازهای  ها وتیدر مورد محدود یشناختروش ها و مباحثچالش ر همین اساساست. ب یوقو مسائل حق یخصوص می، حرتیامن

در اولین  .شودمنجر می هادادهی متخصصان علم هایستگیها و شااز مهارت یاگسترده فیط مطرح است که به هادادهعلم 

سازی و هوش مصنوعی، نحوه پیاده و د توسعهو رابطه آن با مفاهیمی مانن شودپرداخته می هادادهبه مفهوم علم سخنرانی 

های ها و پارادایمبا دیگر حوزه هادادهتفاوت علم  ،با ارایه یک مدلهمچنین  کند.را مشخص می هادادهمتخصص علم های مندینیاز

در سخنرانی دوم به مباحث مقدماتی یادگیری عمیق و هوش مصنوعی و کاربردهای هوش  .شودعلمی موجود توضیح داده می

 شود.  های مختلف پرداخته میمصنوعی در حوزه
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 انجمن آمار ایرانسلسله وبینارهای وبینار از  دومین

 و نقش آمار 19-ل مرتبط با کوویدمعرفی مسائ

 محمد آرشیدکتر 

 دانشگاه صنعتی شاهرود دانشیار گروه ریاضی کاربردی، علوم کامپیوتر و آمار

 سید مهدی صالحیدکتر 

 استادیار گروه ریاضی و آمار دانشگاه نیشابور

 

 20تا  18ساعت   04/04/99چهارشنبه 

 

( است 19-در این سخنرانی که مربوط به بخش اول سلسله وبینارهای انجمن آمار ایران در مبحث بیماری کرونا )کووید
ها، تحلیل توصیفی و شود. سپس به نقش آمار در بررسی اعتبار و کفایت دادهمیی از واقعه ارائه مختصر شرحابتدا 

های تخصصی کاربرد شود. در این راستا کلیات و مقدمات ورود به بحثمیسازی اشاره در نهایت به مدلدیدارسازی و 
شود. در ادامه، توسط سخنران دوم، ورود مختصری به بندی بیماری کرونا توسط سخنران اول ارائه میعلم داده و مدل

ک داشبورد اطالعاتی به عنوان پیش درآمدی برای بندی در قالب توصیف یو مدل هاتر کاربرد علم دادههای تخصصیبحث
 یبر اساس بسته 19-های کوویدداشبورد اطالعاتی برای داده یک در بخش بعدی،شود. های بعدی وبینار، ارائه میبخش

Shiny افزاردر نرم R شود:های آن به موارد زیر اشاره میارائه شده و در خصوص قابلیت 

 هابر اساس نمودارهای پویا در سطح تمام کشورهای جهان و قاره 19-های کوویدرسازی دادهدیدا -1
 ها در متغیرهای تعداد مبتالیان، میزان مرگ و میر و تعداد بهبودیافتگانی نموداری کشورها و قارهمقایسه -2
 داری خود همبستگی فضایی تعداد مبتالیان کشورهای هر قارهبررسی معنی -3
 بینی تعداد مبتالیان بر اساس یک مدل دینامیک نرخ رشدپیش - 4
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 انجمن آمار ایرانسلسله وبینارهای سومین وبینار از 

 کاوی و متن کاوی کاوی،  وبهای آماری با استفاده از دادهبینیبهبود براوردها و پیش

 دکتر حسین حسنی
 وابستۀ دانشگاه وبستر در وینی عضو هیئت علم ک وهای اوپرئیس بخش آمار در گروه داده

 
 20تا  18ساعت   18/04/99چهارشنبه 

 

 یها با سرعتحجم غیرقابل تصوری از داده تر از گذشته بوده وو متنوع ها متفاوتدر دنیای کنونی، ابزارهای گردآوری داده
ها و های گردآوری دادهبدیهی است که همگام با روشباشد. و بسترهای موجود قابل حصول می نهباال با استفاده از رایا

 ،های آماریدر کنار روشهای جدیدی نیز ارتقا یافته و روش هاداده تجزیه و تحلیلرویکردهای  ،های موجودتنوع داده
ی و بیان نحوهتشریح موارد فوق  وبینارهدف از این  .عرفی شده استمها بینیها، برآوردها و پیشبهبود استنباطبرای 

نزدیک و ها بینیپیش است که منجر به باال رفتن دقتکاوی کاوی و دادهکاوی، متناستفاده از رویکردهای نوین مانند وب
ن است که با استفاده از سعی بر آ ،شناسیدر واقع بجای تمرکز صرف بر روی روش .شودمی یتبرآوردها به واقعشدن 
انرژی،  های مختلف صنعت مانند،هها در حوزتحلیل های فوق در تدقیق تجزیه وکاربردی، نحوه استفاده از روشهای مثال

های فوق آشنا ها در حوزروشبا چگونگی استفاده از این  گراناقتصاد، مالی، پزشکی و گردشگری تشریح گردیده تا تحلیل
      گردند. گاهآها در اتخاذ تصمیمات مناسب در این علوم حساس باالی این روش شده و از ارزش
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 انجمن آمار ایرانسلسله وبینارهای وبینار از  چهارمین

 های توسعه علم آمار در ایرانچالش

 ) ایریزی و نقشه راه با ظهور علوم بین رشتهبرنامه(

 محمدزاده             دکتر محمدرضا فقیهیدکتر محسن        دکتر علی رجالی 

 دانشگاه شهید بهشتی            دانشگاه تربیت مدرس               انشگاه صنعتی اصفهان  د

 

 19:30تا  18ساعت   01/05/99چهارشنبه 

 

توسعه علم های آموزش، پژوهش و ها روشو در طول این سال اندازی رشته آمار در ایران گذشتهبیش از نیم قرن از راه
های علمی های خصوصی و دولتی و سایر رشتههای فراوانی داشته است. بطور همزمان در سازمانآمار فراز و نشیب

آوری افزایش یافته است. با توجه به سرعت دانشگاهی، نقش آمار و نیازمندی به مباحث و ابزارهای آن با سرعت شگفت
« مشکل»های توسعه علم آمار در ایران از وری است که به طور مستمر چالشپیشرفت این نیازها و ابزارها در دنیا،  ضر

های منطقی و عملی برای بهبود وضعیت فعلی دست پیدا کرد. در این مسیر حلتبدیل شود تا بتوان به راه« مسئله»به 
نقشه راه با توجه به ظهور ریزی و اند، برنامهضمن ارج نهادن به بزرگان و اساتیدی که در راه توسعه آن قدم برداشته

و علوم محیطی از اهمیت بسزایی برخوردار  ، علوم زیستی، علوم شناختی، علوم کامپیوتر،هاهایی مانند، علم دادهرشته
های آموزش این علم را در ایران مورد است. با تمرکز بر این اهداف در این وبینار ابتدا آقای دکتر علی رجالی چالش

 هاای مانند علم دادهرشتهدهند. سپس آقای دکتر محسن محمدزاده به معرفی نقش آمار در توسعه علوم بینمیبررسی قرار 
ریزی و نقشه کنند و در نهایت آقای دکتر محمدرضا فقیهی نحوه برنامهو اجرای آن اشاره می و نحوه تدوین برنامه آموزشی

  .نمایندای تصویر میرشتهراه توسعه علم آمار را در کنار علوم بین
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 انجمن آمار ایرانسلسله وبینارهای وبینار از  پنجمین

 کاوی و یادگیری آماری در آمار رسمیهای متناستفاده از روش

 دکتر زهرا رضائی قهرودی

 تهراندانشگاه علوم کامپیوتر  دانشیار گروه ریاضی، آمار و

 

 19:30تا  18ساعت   15/05/99چهارشنبه 

 

بنا مختلف از جمله آمار رسمی هستیم.  هایحوزه در اطالعات تولید سرعت و تنوع گستردگی، شاهد اخیر هایسال در
های حاصل از های اولیه )دادهفرایند تولید دادهشامل در فرایند تولید آمار رسمی  آماری کشورها سازی نظاممدرنبر این 
های ثبتی و آمارهای چندمنبعی( امری ضررروری ، دادهدادههای ثانویه )مِهها( و دادهای و سرررشررماریهای نمونهآمارگیری
 است. 

ا شرردت مبنهای سررنتی با ثبتیهای آماری در دنیا، حرکت به سررمت جایگزینی سرررشررماریسررازی نظامهمزمان با مدرن
های سررنتی مبنا با سرررشررمارییابد برقراری ارتباط سرررشررماری ثبتیبیشررتری گرفته اسررت. آن چه در این میان اهمیت می

در این سخنرانی با های زمانی نیز فراهم شود. مبنا به صورت سریی اطالعات سرشماری ثبتیقبلی است تا امکان ارائه
های سررنتی مبنا با سرررشررماریبرقراری ارتباط بین سرررشررماری ثبتیاوی به کهای یادگیری آماری و متناسررتفاده از روش

 ماشین روش همسایه، نزدیکترین روش تکرار، روشاز  استفاده اهای اقتصادی بفعالیت رشته خودکار کدگذاریو قبلی 
   پرداخته خواهد شد. ترکیبی هایروش و پشتیبان بردار
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 انجمن آمار ایرانسلسله وبینارهای وبینار از  ششمین

 هامهارت افزایی در دوره کارشناسی آمار: پیشنهادها و تجربه

 دکتر رحیم محمودوند

 عضو هیات علمی گروه آمار دانشگاه بوعلی سینا همدان 

 دکتر سید جمال میرکمالی

 عضو هیات علمی گروه آمار دانشگاه اراک 

 

 20تا  18ساعت   29/05/99چهارشنبه 

 

رسد فاصله قابل توجهی گذرد. اما همچنان به نظر میمیهای ایران آمار در دانشگاهیقریب به نیم قرن از دایر شدن رشته
توان به جمله می ایران وجود دارد. این معضرررل دالیل مختلفی دارد که از آنجامعه دانش آمار در کاربرد تا فراگیر شررردن 

تواند به جامعه ارائه دهد. همچنین ذات این علم کسب مهارت تفکر میگستردگی و تنوع خدماتی اشاره کرد که علم آمار 
شکالتی که در کاربردی کردن دانش آمار در محیط ست. با وجود تمام م شگاهی وجود آماری در کنار علوم دیگر ا های دان

آمار به منظور  های عمومی و تخصصصصصصصصی ان اونیل ت صصصص  اب و تقویت برخی از مهارتریزی جهت اکتسررردارد، برنامه
کثری از فرصررت رسررد. در این مسرریر بر های ممکن، کامال ضررروری به نظر میافزایش انگیزه دانشررجویان و اسررتفاده حدا

تواند منشررا تحوالت یافزایی جامعه آماری مفکری، اشررترات تجربیات و همریزی اسررتراتژیک، هماسرراس اصررول برنامه
کنیم که با طرح ها، تالش میدر این وبینار با هدف همفکری و اشررترات گذاری ایدهبسرریار زیادی در آینده نزدیک شررود. 

ها، به چارچوبی برای افزایش کارایی دانشرجویان دوره کارشرناسری آمار دسرت یابیم. هایی از تجربهموضروع و ارائه نمونه
شود. ی پیشنهادی توسط دکتر میرکمالی ارائه میهای ضروری در قالب یک برنامهتدا مجموعه مهارتبرای این منظور اب

برداری دانشجویان و بهرههای کانبرای هایی را برای تقویت مهارتسپس دکتر محمودوند با کمک چندین نمونه کار، ایده
بندی مطالب ارائه شررده و نقد و بررسرری آنها، بحث و گفتگو با نمایند. در پایان به منظور جمعاسرراتید از آنها معرفی می

 سخنرانان وبینار انجام خواهد شد. 
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 انجمن آمار ایرانسلسله وبینارهای وبینار از  هفتمین

کید بر طرح آمارگیرنمونههایی از تهیه طرح تجربه  كار ینيرو یگیری با تأ

 علی رحیمی

 مرکز آمار ایرانگیری های نمونهشناسی آماری و طرحمعاون دفتر روش
 

 19:30تا  18ساعت   12/06/99چهارشنبه 

 

صلی مرکز آمار ایران تهیه آمارهای الزم  صمیمهای برنامهتأمین نیازمندی براییکی از وظایف ا ست. در ریزان و ت گیران ا
های )سرشماری، آمارگیری ، آمارگیریادی، اجتماعی، فرهنگی و ...های اقتصهمین راستا و برای تهیه آمارهایی در زمینه

سرعت ای نقش مهمی در کاهش هزینههای نمونهشوند. آمارگیریهای ثبتی( مختلفی اجرا میای و دادهنمونه ها، افزایش 
گیری ای، طراحی طرح نمونهها دارند. یکی از مراحل اجرای آمارگیری نمونهیابی به اطالعات و افزایش کیفیت دادهدست

گیری، اندازه نمونه و روش براورد، مشررخ  گیری سرره موضرروع عمده شررامل روش نمونهاسررت. در طراحی طرح نمونه
گیری به تفصیل بررسی ها، طراحی طرح نمونهمراحل مختلف اجرای آمارگیری شود. در این سخنرانی ضمن اشاره بهمی
آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران  در گیریشرررررود. همچنین به عنوان یک مثال کاربردی، به بررسررررری طرح نمونهمی

خواهد شررد. در پایان نیز  گیری چرخشرری اشررارهگیری به دو مفهوم نمونه پایه و نمونهشررود. در این طرح نمونهپرداخته می
 ارائه خواهد شد. SASافزار ها با استفاده از نرمیک مثال عملی از نحوه تهیه فهرست نمونه
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 انجمن آمار ایرانسلسله وبینارهای وبینار از  هشتمین

  آن یو كاربردها یاهیم پایمفاه یاز برخ یف هندسیك توصی

  یامك نوربلوچیدکتر س

 كا یسوتا آمرنهیم دانشگاه

 

 19:30تا  18ساعت   26/06/99چهارشنبه 

 

از فاصرررله بر  یفیثاغورس را در تعریه فین قضررریه برابر با مربع وتر اسرررت. ایالزاومجموع مربعات دو ضرررلع مثلث قائم
جه را ین نتیكاربرد ام. یكنیها را استخراج مبودن آماره یو كمك یم و از آن بسندگیریگیبكار م ییاساس نسبت درستنما

 م.یكنیهم مطرح م یونیرگرس یهابسنده در مدل یهاها و ساختن خالصهیب كردن چگالیدر تقر
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 انجمن آمار ایرانسلسله وبینارهای وبینار از  نهمین

 19 -چک با کاربرد در کوویدبرآورد در نواحی کوبندی و مدل

  دکتر شاهو زارعی                          ترابی  محموددکتر 

  دانشگاه کردستان                                          دانشگاه منیتوبا                                       

 

 20تا  18ساعت   09/07/99چهارشنبه 

 

برای برآورد نااریب مرتبه دوم میانگین  Sumcaسررخنرانی آقای دکتر ترابی، یک رهیافت مونت کارلویی جدید به نام در 
شود که از سرعت محاسباتی خوبی برخوردار است. این رهیافت از توان دوم خطای پیشگویی در نواحی کوچک ارائه می

نایف مونت کارلویی برخوردار اسرررت. در این های خودگردان دوگانه و جکپیچیدگی محاسرررباتی کمتری نسررربت به روش
  شود.اشاره می 19های کووید اربرد روش پیشنهادی در دادهسخنرانی به ک
مختلف  یدر  نواح 19 دیکوو انیتعداد مبتال ینیب شیپ یکوچک برا ینواح کردیاز رو زین یدکتر زارع یآقا یدر سخنران
شور ا ست. ایتالیک شده ا ستفاده  سطح ا سخنرانی از مدل  مبتالیان جدید کووید ناحیه برای برآورد میانگین تعداد در این 
ها های ایتالیا اسررتفاده شررده اسررت. از آنجا که علت سرررعت شرریوع متفاوت تعداد مبتالیان در برخی ناحیهدر ناحیه 19
ناحیه اسررتفاده پایدار برای اثرات تصررادفی سررطح-αتواند غیرمعمول و داده دورافتاده باشررد، به همین دلیل از توزیع می

  .کند نییتبتواند اثرات تصادفی خیلی بزرگ یا خیلی کوچک را به خوبی یشده است. مدل پیشنهادی م
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 انجمن آمار ایرانسلسله وبینارهای وبینار از  دهمین

 ی کارشناسینگاهی به آموزش آمار در دوره

  دکتر بیژن ظهوری زنگنه

 19:30تا  18ساعت  23/07/99چهارشنبه 

 

 
گردد. در بخش یها صحبت منوع درس نیتدرس ا تیدر آمار و اهم یدرس مقدمات یخیتار ریدرباره س یسخنران نیا در
 .میپرداز یآمار م یبرنامه کارشناس نیبه نقد آخر یسخنران نیدوم ا
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 انجمن آمار ایرانسلسله وبینارهای وبینار از  یازدهمین

و  یسازشاخص ،یکاووب یهاکیبا علوم داده توسط تکن قی: کشف حقا19 دیوکو یریگهمه
 ایپو یزمان یهایسر

  افشین آشفتهدکتر 

  نوادانشگاه                                                                     

 20تا  18ساعت   07/08/99چهارشنبه 

 نیچقدر در ا یرسررم ی! مراکز آمارهایکارو درسررت یگریاحرفه ،یرسرران: خدمت2010آمار در سررال  یروز جهان شررعار
عار روز جهانموارد موفق بوده عار مورد توجه  نیبهتر! چقدر ا ی: داده بهتر، زندگ2015آمار در سرررررال  یاند؟ شررررر شررررر

قابل اعتماد!  یهابا داده یتیارتباط در گ ی: لزوم برقرار2020آمار در سرال  یقرار گرفت؟ شرعار روز جهان رانیگمیتصرم
 ست؟یجمله و کلمه اعتماد چ نیا امیپ
 زانیو م دیمشررخ  نما یها را تا حدودسرروال نیبتواند جواب ا دیشررا یآزمون جهان کیبه عنوان  19 دیوکو یریگهمه

ستقالل و بلوغ برخ از توانند یسازان ممیگذاران و تصماستیبگذارد. در عصر داده، س شیرا به نما یمراکز آمار رسم یا
 نیدر اخود جامه عمل بپوشانند.  فیدهند و به وظا شیرا افزا یوربهرهکنند،  یبرداراستوار و قابل اعتماد بهره یهامدل

و  یمل یهارا بر اسرراس اسررتانداردها و دسررتورالعمل تیفیبا ک یهاکنند تا دادهیم یسررع یرسررم یراسررتا مراکز آمارها
در  یالمللنیب یآزمون 19 دیوکو یریگقرار دهند. همه نفعانیذ اریکنند و بر اساس اصل انتشار در اخت یگردآور یالمللنیب
در سطح خرد و کالن  یآمار یهاستمیبلوغ س زانینقاط قوت، ضعف و م تااست  یرسم یاطالعات و آمارها تیریمد

و کنترل  یریشگیتوسط سه منبع مرکز پ 19 دیوکو یریگمنتشر شده از همه یهاداده یسخنران نیشود. در ا یابیقابل ارز
و  یکاومتن ،یکاووب یریشررررود. با بکارگیم یبررسرررر یو سررررازمان بهداشررررت جهان نیاروپا، کشررررور چ یهایماریب

شده و مدل کیستماتیس یو خطاها 19 دیوکو یهاداده تیفیک ،یسازشاخ  شخ   سر ایپو یآن م  یزمان یهایدر 
ها افتهیساس ابر  یدر داشبورد جینتا تیخواهد شد. در نها حیو تشر افتهیتوسعه  19دیوکو ندهیآ تیوضع ینیبشیپ یبرا
 شود.یم هیارا
 

 

 

 

 

 

 



 

12 
 

 

 یو نگاه یفناور یایدن لیدر حل مسا وتریآمار و علوم کامپ ات،یاضیالقات رم

 ISC 19-دیکوو به نماگر 

 یکاظم رضایعلدکتر 

 ،یهوش مصنوع وتر،یکامپ یمهندس یدکترا 

 رازیدانشكده علوم، دانشگاه ش ،یاضیبخش ر یعلم اتیه عضو

 
کنند که در کنار یرا فراهم م یایارزشرررمند مح  و کاربرد یهاسررراختریز وتریآمار و علوم کامپ ات،یاضررریر یهادانش

و  یفناور یایبشررر در دن یرو شیپ لیدر حل مسررا یاو موتور محرکه ربنایهمواره ز ،یمهندسرر یهارشررته یدسررتاوردها
 یریفراگ تیداده که هر دو ماهمانند علم یارشتهنیب ای یمصنوعمانند هوش  یادیبن یهاصنعت بوده است. امروزه شاخه
 یها و دسرررتاوردهاکنند و گسرررترشیم تیفعال ربناهایز نیاند که بر بسرررتر اآمده دیدارند پدرا در کاربرد علوم ذکر شرررده 

 اند.دهش زین یعلم یهانهیزم نیتر شدن تعامل در اکیفراهم کرده و عالوه بر آن باعث نزد زین یارزشمند
با  وتریکامپ یآمار و علوم و مهندسرر ات،یاضرریر یهاشرراخه ریز انیم یهااز تعامل ییهابه مرور گوشرره یسررخنران نیا در
 یسرررازاز جمله مدل یمهم شرررامل موارد یهاشررراخهریاز ز ی. برخمیپردازیم یواقع یایدن لیو حل مسرررا یفناور یایدن
و  دیمق یسرررازنهیبه ،یجبر خط ،یزیب یابیبرآورد هینظر متن،و  ریو تصرررو گنالیدر پردازش سررر ژهیبو یآمار/یاتیاضررریر
سا نه،یکنترل به د،ینامق سبات علم لیحل م شخ ،یوارون، محا ش یریادگیالگو،   یت  یسازیداریداده و د قیتلف ن،یما
ستقیها مداده شاره یسخنران نیا میشوند. هدف م ستاوردها یموثر و بجا یریگاز بکار ییهاکوتاه همراه با نمونه یاا  ید
 ها است.نهیزم نیا یو کاربرد ینظر
  19-دیونماگر کو یسررامانه یهاتیبر قابل ینگاه 19-دیوکو یریجهانگ رامونیپ یهاموارد به فراخور چالش نیکنار ا در

ISC یاز مباحث پردازش و نماگر یاشررده و گوشرره ادهیو پ یعلوم جهان اسررالم طراح یاسررتناد گاهیکه در تعامل با پا 
 انداخت. میشود، خواهیها را شامل مداده
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 انجمن آمار ایرانسلسله وبینارهای دوازدهمین وبینار از 

 ایم، آماردان یا آمارشناس؟ما چه کاره

 دکتر مشکانی()به یاد مرحوم 

 پناهنصراله ایراندکتر 

 گروه آمار دانشگاه اصفهان

 19:30تا  18ساعت   21/08/99چهارشنبه 

 

های آقایان مرحوم دکتر مشررکانی و دکتر وحیدی اصررل پیرامون سرروال فوق پرداخته و در این وبینار، ابتدا به ارائه دیدگاه
سخ آن داریم. سپس به الزم و ملزوم بودن  دو مقوله آماردان و آمارشناس و همچنین شرط الزم و کافی بودن سعی در پا

پردازیم. در ادامه به بررسرری دو مکتب آمار نظری و آمار کاربردی در آموزش و پژوهش دانشررگاهی در مقاطع هر یک می
شاره می ا در کنار علوم داده و عالوه آینده آمار رکنیم. بهمختلف پرداخته و به نیاز امروز کشور و جامعه به این دو مکتب ا

کنیم. در انتها پیشرررررنهاداتی در مورد کاربردی نمودن آمار همچنین اسرررررتنباط آماری در عصرررررر کامپیوتر را بررسررررری می
 کنیم.های درس آمار مقدماتی دانشجویان را ارائه میهایی از پروژهدانشگاهی در بخش آموزش و پژوهش داشته و نمونه
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 انجمن آمار ایرانسلسله وبینارهای سیزدهمین وبینار از 

 یآسم هایسازی حملهمدلدر کاربردی با اپیزودی تکراری  یهاداده یآمار لیتحل

 دکتر عبداله صفری

 ها، آمار و انفورماتیک آمارشناس و رئیس بخش تحلیل داده
 دانشکده علوم دارویی دانشگاه بریتیش کلمبیا

 19:30تا  18ساعت   05/09/99چهارشنبه 

سیاری از بیماری پیشرفت یا  شود، که معموالً تشدیدهای افزایش فعالیت بیماری مشخ  میبا دوره ریوی های مزمنب
 مکرر رخدادهای هایی، برخورد با آنها به عنوان دادهسررررازی چنین دادهشرررروند. رویکرد معمول برای مدلنامیده می حمله

ها شود. در بینیها و پیشبراورددر  اساسی اریبیها ممکن است منجر به ت اپیزودیکی این دادهاست. نادیده گرفتن ماهی
چنین  بندیتکراری و رویکردهای تحلیل اسرررتاندارد برای مدل (ایدوره)اپیزودی های این سرررخنرانی، به توصررریف داده

پوشررری در صرررورت چشرررم مشرررکالت برخی ازبه های واقعی، با اسرررتفاده از مثال همچنین. شرررودپرداخته میهایی داده
تحلیل آماری مطلوبیت در پایان، به عنوان یک مطالعه موردی، شود. هایی اشاره میهای ذکر شده برای چنین دادهویژگی

 .تشریح خواهد شدآسم  هایدادهدر دو آزمایش بزرگ بالینی اپیزودهای تکراری 

 

The Statistical Analysis of Recurrent Episode Data with an Application in 

Asthma Exacerbations  

Abdollah Safari 

Statistician and Head of Data Analytics, Statistics and Informatics, 

 University of British Colombia 

 

 

The natural history of many chronic diseases characterized by periods of increased disease 
activity, commonly referred to as flare-ups or exacerbations. The common approach to model 
such data is to treat them as recurrent events data. Ignoring the episodic nature of these data 
may lead to serious bias in estimates and predictions. In this talk, I will briefly describe 
recurrent episode data and the standard analysis approaches to model such data. In addition, 
by using real examples, I will explain some issues when we ignore characteristics of such data. 
At the end, as a case study, I will illustrate the utility of recurrent episode statistical analysis 
on two large clinical trials in asthma.  
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 انجمن آمار ایرانسلسله وبینارهای وبینار از  چهاردهمین

 R یادگیری عمیق در

مهدی معدولیتدکتر   
  کوئیتره مادانشگاعلمی گروه ریاضی و آمار هیات عضو 

 20تا  18ساعت   19/09/99چهارشنبه 

و  یز حسرررابان، جبرخطای اآمیخته ،ظاهری آن گیدیچیپ دهد که برخالفنشررران می «قیعم های عصررربیشررربکه» مبانی
 یکه پارامترها رندیاز معادالت مشتق پذ یارهیمدل زنج های عصبیشبکه. به طور خالصه، است یساده احتماالت نیقوان
ساده برآورد م یتنمب یسازنهیبه یهاتمیالگور قیطرآن از   یمتنوع لئحل مسا یبرا قیعم یریادگی. شوندیبر مشتقات 

هستند  نهیزم نیدو کتابخانه پرطرفدار در ا Kerasو  Tensorflowو صنعت کاربرد دارد.  یقاتیتحق در دانشگاه، مراکز
حل  کنندگانسخنرانی، شرکت نیاند. در اقرار داده همگان در دسترس یرا به راحت قیعم یریادگی یهاکه استفاده از مدل

 .آموخت ندخواه Rدر  Kerasافزار از نرم را با استفادهروز روش به نیا قیاز طرملموس  مسئلۀ کی

 

Deep Learning in R 

Mehdi Maadooliat 

Department of Mathematical and Statistical Sciences at Marquette University 

 

 

 

Deep Neural Network sounds intimidating at first, but once you learn the basics, it is a mixture 
of simple calculus, linear algebra, and basic probability rules. In a nutshell, Neural Networks 
are chains of differentiable functions, trained with gradient descent algorithm. Deep learning 
can be used to solve a wide variety of data problems in academia, research, or industry. Keras 
and Tensorflow are two libraries that aim to make deep learning more intuitive and accessible 
to everyone. In this talk, you will learn from start-to-finish, a state-of-the-art method to solve 
a data problem with Keras in R. 
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 انجمن آمار ایرانسلسله وبینارهای پانزدهمین وبینار از 

 طباطباییبا همکاری گروه آمار دانشگاه عالمه 

  های عصبیشبکه بازتکامل

وحید پرتوی نیادکتر   
 پلی تکنیک مونترال کانادا

 
 19:30تا  18ساعت   03/10/99چهارشنبه 

 
توسررط پرفسررور هب، اسررتاد نیزی یااگ ری ویژه شررهر مونترال محل ظهور یادگیری عمیق اسررت. پایهو به  کشررور کانادا

جایزه تورینگ را  2019بنجیو، اسررتاد دانشررگاه مونترال که در سررال دانشررگاه مک گیل، شررروع شررد و توسررط پرفسررور 
 بخاطر اثرگذاری در هوش مصنوعی و شبکه های عصبی عمیق برنده شد، پایان یافت.

بندی پیشررگویانه و هوش مصررنوعی اسررت،  با وجود این که یادگیری عمیق یکی از تاثیرگذارترین رویدادهای قرن در مدل 
سوال شنا زیا هایهمچنان  شما را با مفهوم یادگیری عمیق آ سخنرانی،  ست. در این  سخ مانده ا دی در این حوزه بدون پا
کنیم با پیوند آن به رویکردهای یادگیری ماشررینی کالسرریک رازهای پشررت پرده این جعبه سرریاه را بهتر کرده و سررعی می

 بشناسیم.
 

Re-Evolution of Neural Networks 

Vahid Partovi Nia  

 
Ecole Polytechnique de Montreal 

 

 

Canada, specially Montreal is the birthplace of deep learning. Starting with Prof. Hebb a 
McGill faculty who initiated learning, ending up with Prof. Bengio a University of Montreal 
faculty who won the Turing award in 2019 for his contribution in artificial intelligence and 
deep neural networks. 
While deep learning is considered one of the breakthroughs of the century in predictive 
modelling and artificial intelligence, a lot of questions remain unanswered in the field. Here I 
try to make you familiar with the context of deep learning and try to attach it to the classical 
machine learning approaches to bring an intuition behind this blackbox. 
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 انجمن آمار ایرانسلسله وبینارهای وبینار از  شانزدهمین

  مهیو ب یدر مالآن و کاربرد  نیماش یریادگی

هیربد آسادکتر   
Kent Business School 

 کنت یمدرسه بازرگان

 19:30تا  18ساعت   17/10/99چهارشنبه 

هایی از به نمونه میکنیم یو سررررع میپردازیمختلف م یهادگاهیاز د نیماشرررر یریادگیسررررخن کوتاه به موضرررروع  نیدر ا
 یدالت اعتباراو بحث مب یبانکدار -3و  سرکیو مسراله پوشرش ر یمال -2 ،تقاضرا زیو آنال مهیب -1در  آن یکاربردها
شنا یسخنران نی. هدف از امیبپرداز که  یهمه افراد یبرااین سخنرانی لذا  .است نیماش یریادگیبا مباحث  یمومع ییآ
 .شودیم هیتوص مند هستندعالقه یدارند و به مسائل مال یاضیر ایبا آمار  ییابتدا ییآشنا
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 انجمن آمار ایرانسلسله وبینارهای وبینار از  هفدهمین

 مبنایثبت یاستفاده در سرشمار یها براداده یسازکپارچهی

 علیرضا رضایی
 پژوهشکده آمار

اکبر محزون  یعل  
رانیمرکز آمار ا یکار و سرشمار یروین ت،یکل دفتر جمع ریمد  

 
   20تا  18ساعت   01/11/99چهارشنبه 

مبنا دستور کار دولت قرار گرفته است و تقسیم سازی نظام آماری کشور، اجرای سرشماری به روش ثبتیفرایند مدرندر 
صول و توصیهکار ملی نیز برای ارائه ریزداده ست. برپایه ا المللی، تا قبل از های بینها به مرکز آمار ایران تعیین گردیده ا
گیری فایل سرشماری بر اساس روش ترکیبی صورت خواهد گرفت که مستلزم کلمبنا، شاستقرار کامل نظام آماری ثبتی

 استفاده از منابع مختلف ثبتی و غیرثبتی است. 
ها چگونگی های زیادی است. یکی از این چالشویژه در شروع کار، دارای چالشمبنا بهاز طرفی اجرای سرشماری ثبتی
های مورد نیاز سرشماری است. مسائلی های اجرایی در تامین دادهد در دستگاههای موجواستفاده از منابع داده و ریزداده

های منابع مختلف با ها، اتصررررال دادهبندیسررررازی و تطبیق تعاریف و مفاهیم و طبقهها، یکسرررراناز قبیل پاالیش داده
های کاهش و برطرف شها و رویکدیگر، حفظ محرمانگی و کنترل افشای اطالعات، شناسایی خطاهای موجود در داده

ها و ابزارهایی مانند های اداری وجود دارد. لذا اسررتفاده از روشها از جمله مواردی اسررت که در اسررتفاده از دادهکردن آن
ها به وجود آمده اطالعات و ارتباطات در علوم آماری و سایر علوم مرتبط با دادهیادگیری ماشین که با پیشرفت فناوری 

ست، می شماری اهکارهای علمی و قابل اطمینانی برای رفع آنتواند را سر ضمن معرفی کلیات  شد. در این وبینار  ها با
سازی مبنا در ایران، با مروری بر ابعاد و مسائل اجرایی و علمی مرتبط با یکپارچهعمومی نفوس و مسکن به روش ثبتی

شرداده شورهای پی سی تجربیات برخی ک شماری و برر سر شین و فنون و، به معرفی روشها در این نوع  های یادگیری ما
مبنا پرداخته ها در سرررشررماری ثبتیجورسررازی، اعم از جورسررازی قطعیتی و احتماالتی و قابلیت اسررتفاده از این روش

 خواهد شد. 
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 انجمن آمار ایرانسلسله وبینارهای وبینار از  هجدهمین

 یآمار مدرن به زبان آمار سنت یریادگی

 علیزادهموسی گلدکتر 

 تربیت مدرسگروه آمار دانشگاه 

   19:30تا  18ساعت   15/11/99چهارشنبه 

 
شزد می ستی به همه گو ستفاده از آن نیز به در ضرورت ا سیاری مطرح  و  شود. بحث یادگیری آماری در محافل علمی  ب

با این حال در توان در یک نشررسررت علمی به همه جوانب آن پرداخت. دنیای یادگیری آماری آنقدر وسرریع اسررت که نمی
هایی از آمار سنتی که قادرند به درت صحیحی ای ملموس از تحلیل تصاویر سیاه و سفید بخش، با طرح مسئلهاین وبینار

ای که خود ماندهشرررود. برای این منظور نحوه سررراختن مدل رگرسررریونی از تحلیل میکنند، برجسرررته از آمار مدرن کمک 
های اساسی برای فهم درست شود. در این بین، به چالشدربرگیرنده برخی از تصاویر آشنا به ذهن ببینده است تشریح می

شرررود.  آنگاه، با های جدید مرتبط با یادگیری آمار مدرن نیز پرداخته میموضررروع، بازخوانی مطالب آمار سرررنتی و زمینه
مند به فعالیت در این زمینه، به ضرورت حرکت جمعی در نیل به اهداف شعار عالقه مشخ  کردن وظایف آمارشناسان
 شود.       امسال روز جهانی آمار اشاره می
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 انجمن آمار ایرانسلسله وبینارهای وبینار از  نوزدهمین

 زمانی سریهای و رگرسیون در بسنده بعد کاهش روشهای

 سید یاسر صمدی

آمار، مدرسه علوم ریاضی و آمار، دانشگاه ایلینوی جنوبیدانشیار   

 19:30تا  18ساعت   13/12/99چهارشنبه 

 

شه ابعاد کاهش سئله یک همی سی م سا ست بوده باال ابعاد با پیچیده هایداده تحلیل در برانگیز چالش و ا  بعد کاهش. ا
 بسیار صنعت در هم و دانشگاه در هم که است مدرن هایداده تحلیل و تجزیه در موفق و قدرتمند ابزاری( SDR) بسنده
 از بدون متغیرها و هاهداد ابعاد کاهش برای بعد کاهش هایتکنیک از ایمجموعه SDR. اسررررت گرفته قرار توجه مورد
 در SDR عمده هایروش برخی و کنیممی معرفی را SDR روش ما سررررخنرانی، این در. اسررررت اطالعات دادن دسررررت
 .دهیممی ارائه را زمانی سری و رگرسیون

 

Sufficient Dimension Reduction Methods in Regression and Time Series 

Seyed Yaser Samadi 

Associate Professor of Statistics 

School of Mathematical and Statistical Sciences 

Southern Illinois University 

 

Dimensionality reduction has always been a key and challenging problem in high-dimensional 
complex data. Sufficient dimension reduction (SDR) is a powerful and successful tool in 
modern data analysis and has received much attention in both academia and industry. SDR is 
a class of dimension reduction techniques for reducing data dimensionality without loss of 
information. In this talk, we introduce the SDR approach and present some recent advances of 
SDR methods in regression and time series. 
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 انجمن آمار ایرانسلسله وبینارهای وبینار از  بیستمین

 آموزیم؟تاریخ چه میاز 

  اصل محمدقاسم وحیدی

 دانشگاه شهید بهشتی آمار، گروه

 19:30تا  18ساعت  18/01/1400هارشنبه چ
 

های مقدم و در سرزمینهای تمدنهای باستانی و کالسیک، تا زمان مروری هرچند اجمالی بر تاریخ تحوالت علمی، از دوره
( پس از انقالب open scienceقرن هفدهم، و مقایسرررۀ آن با دورو موسررروم به دانش گشرررودو )وقوع انقالب علمی در 

کند که شاید توجه به آنها در حوزو خاص علمی در اروپا، برخی ویژگیهای مهم و اسباب توسعه یا رکود علمی را آشکار می
به پیش گرفتن برخی رفتارها و تالش برای ویژه حوزو خاص علم آمار در کشرررررور ما برای در تحوالت علمی در ایران و 

 اصالح برخی ایرادهای ساختاری و فرهنگی در بستر فعالیتهای آموزشی و پژوهشی سودمند باشد.
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 انجمن آمار ایرانسلسله وبینارهای وبینار از  بیست و یکمین

  رانیعلم آمار در ا یو دانشگاه یآمار در توسعه کاربرد یموسسه آموزش عال گاهیجا

 برزادران یمحتشم غالمرضادکتر 

 مشهد یفردوسگروه آمار دانشگاه 

   19:30تا  18ساعت   01/02/1400چهارشنبه 

 
، افرادی چون مرحوم دکتر عباسرررقلی خواجه نوری را بر آن داشرررت تا به فکر 1344تشرررکیل مرکز آمار ایران در سرررال 

شی برای پویایی این مرکز و چاره شته اندی شی از تخص  در ر تربیت نیروی متخص  مورد نیاز آن برآیند و با تجربه نا
سررراز تربیت کشررراورزی و تکیه بر کاربردهای آمار، موسرررسررره آموزش عالی آمار را تاسررریس نماید. این موسرررسررره زمینه

ساخت برنامه سان خبره برای مهیا کردن زیر شنا سهم بزرگی در ترویج علم آمار کار شد و  شور  شت. با ریزی ک در ایران دا
گذاری گردید. دکتر خواجه های درسررری مترقی برای فعالیت موسرررسررره آموزش عالی آمار پایههمت این اندیشرررمند، برنامه

نوری همت خود را در تالیف و سرازماندهی  کتب درسری  و بکارگیری و جذب افرادی چون دکتر صرمد هدایت و مرحوم 
های جهانی در زمینه ف کرد. در نتیجه تالش این مجموعه و با پیشرررررفتدکتر محمدرضررررا مشررررکانی در این مرکز معطو

بکارگیری کامپیوتر در آمار، موسررسرره آموزش عالی آمار به موسررسرره آموزش عالی آمار و انفورماتیک تغییر نام یافت و 
یافت. افراد زیادی از این مرکز در مجابرنامه به موازات آن در همین راسرررررتا تغییر  مع علمی و کاری های درسررررری نیز 

تاثیرگذار هستند که به تفصیل در این سخنرانی بحث خواهد شد. در این سخنرانی از دستاوردهای موسسه آموزش عالی 
 گذاری آمار در ایران و آینده علم آمار در ایران سخن خواهیم گفت.آمار، افراد موثر در پایه
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The 22nd webinar of the Iranian Statistical Society  

Statistical Challenges in Agent-Based Models  

David Banks 

Department of Statistical Science, Duke University 

 
05/05/2021 

 

Agent-based models (ABMs) are computational models used to simulate the actions and 
interactions of agents within a system.  Usually, each agent has a relatively simple set of rules 
for how it responds to its environment and to other agents. These models are used to gain 
insight into the emergent behavior of complex systems with many agents, in which the 
emergent behavior depends upon the micro-level behavior of the individuals. ABMs are 
widely used in many fields, and this talk reviews some of those applications. However, as 
relatively little work has been done on statistical theory for such models, this talk also points 
out some of those gaps and recent strategies to address them. 
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 انجمن آمار ایرانسلسله وبینارهای بیست و سومین وبینار از 

 هاژن روابط بین  سازیمدل در آن کاربرد و بیزی شبکه

 رزا اقدمدکتر 

 های بنیادیپژوهشكده علوم زیستی، پژوهشگاه دانش

   19تا  18ساعت   29/02/1400چهارشنبه 

 

سال سعه فناوری، رهای اخیدر  ستی،همزمان با تو سلول اطالعات انبوهی های مختلف زی سطوح مختلف  در اختیار  از 
 این اطالعات به منظور درت بهتر فرایندهای سلولی بررسی ،پژوهشگرها قرار گرفته است. مسئله مهم و چالش برانگیز

از  (GRN) کننده ژنبا بازسازی شبکه تنظیم شوند.قرار گرفته می های تنظیم ژن مورد بررسیمنظور شبکهاست. بدین 
یان ژن میداده کانیزمتوان روابط بین ژنهای ب ید ها را کشرررررف کرد و درت بهتری از م یدا کرد. تول های تنظیم ژن پ

 اهد کهها این امکان را میشناسی سیستمتیک و زیستبیوانفورماهای های ژنومیک به پژوهشگران حوزهروزافزون داده
های اسرراسرری تعامالت ژنی معرفی کنند. یکی از تری برای درت بهتر مکانیسررمرویکردهای محاسررباتی کارآمدتر و دقیق

 توان به عنوان نمایش گرافیکی در نظرهای بیزی را میهای بیزی است. شبکههای بررسی شده در این زمینه، شبکهروش
، به  های احتمال شرطی تشکیل شده است. در این ارائهای از توزیعدار بدون دور و مجموعهگرفت که از  یک گراف جهت

سازی می پردازم. ضمن برجسته GRNs سازی ساختارهای بیزی با تمرکز بر کاربرد آن برای مدلبررسی اجمالی شبکه
شبکه ساخت  بیزی هایمزایا و معایب  شبکه هایی بر پژوهش، مرورGRNدر   بیزی هایخود در زمینه بهبود عملکرد 

 :خواهم داشت و به طور خاص در مورد مسائل زیر صحبت خواهم کرد  GRN برای یادگیری بهتر ساختار
 های مبتنی بر محدودیت؛به عنوان الگوریتمی در دسته روش  PC معرفی الگوریتم •
 ؛PCاشکال الگوریتم  •
  شبکه تنظیمی ژنیهای جدید برای یادگیری ساختار معرفی الگوریتم •
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 انجمن آمار ایرانسلسله وبینارهای  ازبیست و چهارمین وبینار 

  هاها و درهی: قلهماشین بیز

 
 گروه آمار، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسین باغیشنیدکتر 

   19:30تا  18ساعت   12/03/1400چهارشنبه 

 
شماری را سوار ماشین ، طرفداران بیهای اخیردر سال ویژه، بههای آمار بیزیروشهای عملی رشد چشمگیر و موفقیت
ست. همه می سخنرانیبیزی کرده ا ست. در این  سیر ا ست بلکه یک م سعی خواهم کرد تادانیم موفقیت یک اتفاق نی  ، 
های خطرناکی ها و درهویژه آدرس برخی حفرهاشین را روایت کنم. بهشده در مسیر این مهای طیقصه بعضی از ایستگاه

 که در این مسیر وجود دارند را بازخوانی خواهم کرد.
 ، پیوندی بین اصول فلسفی حاکم بر مکتب بیزی و مبانی اعتقادی دینی، بر اساس دیدگاه شخصیهمچنین مایل هستم

ای که ها ذهن شررنوندگان تیزبین را به اندازهایجاد کنم. امیدوارم طرح آن (هاعنوان یکی از قلهبا تفسرریری شررخصرری به)
 ، مشغول کند.شان شوندمشتاق به یاری در تقویت یا تصحیح
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 انجمن آمار ایرانسلسله وبینارهای از  وبینار پنجمینبیست و 

 ایغیرخطی جریمههای بر پایه روش باالبُعدرگرسیون 

 
 گروه آمار، دانشگاه سمنان، ایران، روزبهمهدی 

   19:30تا  18ساعت   26/03/1400چهارشنبه 

 
 های اونیفتااههشردت تحت تاثیر مشراهدبههای اوم خطابر پایه روش کمترین توانبندی رگرسریونی مدلاین م چنانکه می
ته یکی از بهترین روشنگیرد. روش کمترین تواقرار می این  تاثیر تخریبی کاهشهای اسرررررتوار برای های دوم پیراسررررر
حوزه رگرسیون است  یچالشمسائل از دیگر یکی نیز عدباال های بُداده رگرسیونیتحلیل عالوه بر این،  است. هامشاهده

ها نیازمند داده این بندیمدل. امکانپذیر نیسررت های دومکمترین توانروش های کالسرریک مانند که با اسررتفاده از روش
های بردار پشتیبان که بر مبنای ماشین استمانند رگرسیون بردار پشتیبان خطی و غیرخطی  نوین،های استفاده از روش

 اونیفتااه ن ز ننج ببرند.های های بُعدباال یز وجوا مشاهدهدر عمل بسیار محتمل است که داده. گذاری شده استپایه
برای چنین  ایجریمهریزی غیرخطی های پیشررررفته تحلیل رگرسررریونی مبتنی بر برنامهمعرفی روش در این سرررخنرانی به

 .پرایزیمشرایطی می
 
 


