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دوره:تشكیلضرورت-1

اقتصادیعلومخرده فروشی،صنعتسالمت،سیستم ھایمالی،حوزهنظیرکسب وکارازمتعددیحوزه ھایدرزمانیسری ھایتحلیل
الگو ھامی نماید،تغییررفتاراینزمانبستردرونمی باشدیکسانزمانطولدرداده ھارفتارکھآنجاییازدارد.کاربردپایھعلومتا

گزارش ھایدرتحلیلگرانتامی شودآنسببکھاستشدهتعریفحوزه،اینخبرگانتوسطزمانیسری ھایپیش بینیمنظوربھمختلفی
شود.میاستفادهپایتونبرنامھ نویسیزبانازسری زمانی،مدل ھایومحاسباتپیاده سازیجھتامروزهبپردازند. آن ھابررسیبھخود

توسطراآتیوقایعورخدادھابودخواھیدقادرگذشتھصنعتیومالیاجتماعی،پدیده ھایپیرامونشدهگردآوریداده ھایازاستفادهبا
مدل ھای سری  زمانی مورد پیش بینی قرار دھید.

دوره:برگزارياھداف-2

تسلط شرکت کنندگان بر مفاھیم و مبانی سری ھای زمانی-1

http://scs.ipm.ac.ir/workshop.jsp


شناخت کامل بر مدل ھای سری زمانی-2
پیاده سازی تحلیل ھای سری زمانی بر روی کیس ھای واقعی-3
بررسی پروژه ھای سری زمانی در پایتون-4
کشف الگو از داده ھا بوسیلھ برنامھ نویسی در پایتون و پیش بینی شاخص ھا-5

دوره:مزایای-3

معرفی دوره ھای آموزشی بین المللی و آموزش اخذ مدارک بین المللی-1
معرفی کتب رفرنس و مرجع سری ھای زمانی-2
)19(کوویدسالمتومالیحوزه ھایدرمختلفکیس استادی ھایبررسیودورهطولبودنمحورپروژه-3

كارگاه:دوره/پایاندرفراگیرانانتظارموردتوانایي ھاي-4

توانایی تجزیھ تحلیل مدل ھای سری زمانی-1
تسلط بر مفاھیم و مبانی سری زمانی در علم داده-2
شناخت بر روش ھای پیاده سازی و عملیاتی سری زمانی-3

دوره:ھایسرفصل-5

▪ An Introduction to Time Series

▪ Data Visualization Analysis for Time Series Data

▪ Patterns in a Time Series

▪ Treat missing values in a Time Series

▪ Cross Validation in Time Series

▪ Stationary and non-stationary Time Series

▪ Statistic Method for Time Series

▪ Difference between white noise and a stationary series

▪ Seasonality Time Series

▪ Autocorrelation

▪ ACF and PACF



▪ Autoregressive Model

▪ Moving Average Model

▪ ARIMA & SARIMA Models

▪ ARCH & GARCH Models

▪ Prophet Algorithm

▪ An Introduction to Neural Networks for Time Series

▪ Long-Short Term Memory (LSTM)
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