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روش تحقیق ،با رویکردی به پایاننامهنویسی و مقالهنویسی – انتشارات آتینگر – ( 7530درحال چاپ)



انبار دادهها و دادهکاوی – انتشارات دیباگران – ( 7530در حال چاپ)



هوش تجاری – انتشارات فدک ایساتیس(دانش بنیاد) – 7530



مفاهیم و تکنیکهای دادهکاوی (ترجمه) – انتشارات نیاز دانش – 7535



مفاهیم پیشرفته در پایگاه دادهها – انتشارات دانشگاه آزاد کاشان 7531 -



آموزش گام به گام دادهکاوی با  - RapidMinerانتشارات آتینگر 7531 -



مفاهیم و تکنیکهای دادهکاوی – انتشارات دانشگاه آزاد کاشان 7537 -



سیستم و ساختار فایلها  -انتشارات مرسل 7511 -



پرسش و پاسخهای پایگاه دادهها  -انتشارات دعوت – 7511

طرحهای پژوهشی


طرح توسعه زیرساخت ارتباطی و اطالعاتی و ارتقاء سطح توانمندیهای شبکه (مطالعه موردی شرکت
آبفای کاشان)



پیشبینی مرحله سرطان سینه با استفاده از تکنیکهای دادهکاوی



تشخیص نفوذ در شبکههای کامپیوتری با کمک تکنیکهای دادهکاوی (با تاکید بر روی کاوش قوانین
انجمنی)



به کارگیری تکنیکهای دادهکاوی در تحلیل رفتار کاربران اینترنت جهت بهبود در مدیریت سرویسدهی
اینترنت



به کارگیری روشهای تحلیل هوشمند دادهکاوی در آسیبشناسی وضعیت و اُفت تحصیلی دانشجویان
دانشگاه آزاد اسالمی



مدلسازی دادههای دسته بندی شده توسط دانش افراد خبره در قالب قوانین و شروط منطقی با استفاده از
الگوریتمهای ژنتیک



متمایزسازی دادهها با استفاده از روشهایی مانند کایدو و Optimal Binning , Ordinal Regression



مدلسازی موازی در الگوهای تکرارشونده چندبُعدی



ارایه و بررسی راهکاری موثر برای ساخت درخت تصمیم با کمک انتخاب صفات خاصه مناسب



بررسی تکنیکهای پیشپردازش دادهها و ارائه تکنیکی کارآ به منظور آمادهسازی دادهها در فرایند داده-
کاوی
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)سخنرانی (سمینار و مدعو
7530 - تحلیل هوشمند دادهها (دادهکاوی) – شرکت آب و فاضالب کاشان



7530 - شاخصها و سیستمهای سنجش عملکرد – شهرداری کاشان



7535 - هوش تجاری – دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم



7531 - کاربرد دادهکاوی در علوم پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی کاشان



7537 – دادهکاوی و آمار – شهرداری کاشان – کاشان



7513 - مدلهایی از توالیهای چندبعدی – دانشگاه دبرسن – مجارستان



7535 -  یونان- روشهای کاهش ابعاد دادهها با کمک دادهکاوی – کنفرانس بینالمللی کامپیوتر



7513 -  – فرانسه... الکترونیک و،مدلسازی موازی توالیهای چندبعدی – کنفرانس بینالمللی کامپیوتر



7511 – کاربرد کامپیوتر در علوم پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی کاشان – کاشان



7511 –  و نیاز سازمانها – فرمانداری کاشان – کاشانICDL دورههای آموزشی



7511 – دشواریهای آموزش کامپیوتر در آموزش و پروش – آموزش و پرورش کاشان – کاشان



............



