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هیمیظع جرک ، زربلا ،

یواک %100هداد 

اه هداد  عاونا  %100زیلانآ 

شهوژپ %100قیقحت و 

نوتیاپ %80نابز 

یواک هداد  یاهرازفا  %100مرن 

اکو %100رنیامدیپر و 

spss modeler رازفا %100مرن 

شزادرپ یواک و  %80نتم 

قیمع %60یریگدای 

%60پوده

%40کراپسا

yarn60%

۱۶.۲۸ لدعم : 

رتویپماک یسدنهم  دشرا  یسانشراک 

رازفا مرن  شیارگ :

نارهت تاقیقحت  مولع و  هاگشناد : / هسسوم

۱۳۹۴ - ۱۳۹۱

یواک هداد  یصصخت  یاهرازفا  مرن  سردم 

اتهب یراجت  شوه  هاگشاب  هسسوم :

هداد هاگیاپ  نابیتشپ 

تارباخم تکرش :

پراش یس  زودنیو  سیون  همانرب 

زادرپ هداد  رافوس  یسیون  همانرب  تکرش  تکرش :

یواک هداد  هداد و  ملع  رگشهوژپ 

( رسنلیرف ) یواک هداد  پاتراتسا  یمیت  مه 

نوتیاپ سردم 

شواچ یلاع  شزومآ  هسسوم :

نوتیاپ اب  یواک  نتم  یزاجم  هرود  سردم 

زومآ نآ  تکرش  تکرش :

اهدرواتسد فیاظو و 

یواک هداد  یاه  هژورپ  هوراشم 

اتهب یراجت  شوه  هاگشاب  هسسوم :

هاگشناد سردم 

یدربراک یملع  هاگشناد :

زا ۱۳۹۸ یراکمه  زاغآ 

شوه و  نیشام  یریگدای   یاه  هژورپ  ییارجا  هقباس  اب  یواک  هداد  یاه  هرود  سردم  و  هداد  ملع  ققحم 

اه و هداد  زیلانآ  یارب  نیشام  یریگدای   یسیون و  همانرب  ، یدرف یاه  یدنمناوت  زا  هدافتسا  لابند  هب  یعونصم 

راک بسک و  یاه  هزوح  رد  هداد  رب  ینتبم  یاه  راکهار  یزاس  هدایپ 

سامت تاعالطا 

اه تراهم 

یلیصحت قباوس 

یلغش قباوس 

https://onamooz.com/Lectures/2116/Text-mining-with-Python-Training







big data80%

mina rabti

mina.rabti.ir

قیمع یریگدای  هاگراک 

یراجت شوه  یزاس  یدربراک  یلم  سنارفنک  هسسوم :

رورس لاویک  سا  هداد  هاگیاپ  یحارط 

دارآرصع هسسوم :

یدربراک یواک  هداد 

یبآ کالپ  تکرش  - یواک هداد  هورگ  هسسوم :

رذآ ۱۳۹۲  : خیرات

هدش عیزوت  شزادرپ  یاهوکس  اتید و  گیب  هرود 

فیرش کتیال  هسسوم : هسسوم :

دادرخ ۱۳۹۸  : خیرات

همیب نزاوتمان  هداد  هعومجم  یور  بلقت  صیخشت  یاهدنب  هدر  تقد  دوبهب 

یبیکرت یرادرب  هنومن  زا  هدافتسا  اب 

اکیلیویس رشان :

www.civilica.com/Paper-BICO01-BICO01_003 هطوبرم :  کنیل 

هداد لیلحت  یواک و  هداد  هنیمز  رد  ینامرد  هژورپ  نیدنچ  رد  یلمع  هبرجت 

۱۳۹۷ : خیرات

ناکدوک رد  یرامیب  صیخشت  رد  راذگ  ریثات  یاهروتکاف  - جرک مسیتوا  ینامرد  زکرم  -

تخاس ارهزلا :  ینامرد  زکرم  میمصت - تخرد  یپورتنآ و  صخاش  اب  لاس  ریز ۵ 

spss رازبا :  یبصع  هکبش  اب  یرنورک  قورع  یرامیب  صیخشت  لدم 

modeler, python

لیلحت یواک و  هداد  هنیمز  رد  همیب  یکناب و  هژورپ  نیدنچ  رد  یلمع  هبرجت 

هداد

اتهب  - یا هژورپ  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

هشوخ نماث -  یرابتعا  یلام و  هسسوم   - یرابتعا کسیر  نایرتشم  یدنب  هقبط 

ینیب شیپ  - RFM لدم اب  نیون  همیب  تکرش  ییالط  رادافو و  نایرتشم  یدنب 

یلام دوس  ینیب  شیپ  لدم  هیارا  یتاقیقحت - ) ) سروب تکرش  رد  یلام  کسیر 

یصوصخ کناب  رد  زربلا  نارهت و  ناتسا  فانصا 

هداد لیلحت  یواک و  هداد  هنیمز  رد  یتعنص  هژورپ  نیدنچ  رد  یلمع  هبرجت 

پاتراتسا هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

- KMeans یدنب هشوخ  لدم LRFM و  اب  نهیم  تکرش  نایرتشم  یدنب  هشوخ 

- ینمجنا دعاوق  اب  نهیم  ینبل  تکرش  نایرتشم  هدش  یرادیرخ  تالوصحم  لیلحت 

لیوحت و تدم  نامز و  ساسارب  ناهفصا  ناتسا  ینارمع  یاه  هژورپ  یدنب  هشوخ 

یگتسکشرو ریخات و  یاهروتکاف  یسررب 

یواک نتم  یواک و  هداد  یتاقیقحت  یلمع  هبرجت 

رلسنلیرف هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

متسیس هیارا  نایرتشم و  یدنب  هورگ  کارا -  رد  یا  هریجنز  هاگشورف  یواک :  دروم 

هدنهد داهنشیپ 

یعامتجا هکبش 

اه همانیهاوگ  اه و  هرود 

تاقیقحت

اه هژورپ 







https://linkedin.com/in/mina%20rabti
https://instagram.com/mina.rabti.ir
http://www.civilica.com/Paper-BICO01-BICO01_003


هداد هعومجم  یور  بلقت  صیخشت  یاهدنب  هدر  تقد  دوبهب  هلاقم : پاچ 

بیکرت یرادرب  هنومن  زا  هدافتسا  اب  همیب  نزاوتمان 

ریت ۱۳۹۷  : خیرات

یزاس یدربراک  سنارفنک  نیلوا  رد  یواک  هداد  رترب  رگشهوژپ  - رترب هلاقم 

یراجت شوه 

رذآ ۱۳۹۶  : خیرات

تاراختفا 


