بهنام آنکه به شماره موجودات آ گاه است

عادل محمدپور

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلیتکنیک تهران) از سال ،1379

دانشیار گروه آمار دانشکدٔه ریاضی و علوم کامپیوتر

تلفن محل کار 021-64542533 :وبگاهadelm.ir:

متولد  ،1349متأهل و دارای دو فرزند

رایانشانیadel@aut.ac.ir:

سوابق تحصیلی ،کاری ،و پژوهشی

( -1394ادامه دارد) عضو هیئت تحریریٔه مجلٔه پژوهشنامه انجمن آمار ایران

( -1393ادامه دارد) عضو گروه واژه گزینی آمار فرهنگستان زبان و ادب فارسی

( -1390ادامه دارد) مدیر گروه آمار و آمار مجازی دانشکدٔه ریاضی و علوم کامپیوتر

( -1385ادامه دارد) مسئول آزمایشگاه آمار و دادهکاوی دانشکدٔه ریاضی و علوم کامپیوتر
( -1385ادامه دارد) عضو هیئت تحریریٔه مجلٔه پژوهش های آماری ایران
 1394-1393فرصت مطالعاتی در دانشکدٔه اقتصاد دانشگاه مک گیل

 1393-1387مدیر دانشجویی و فرهنگی دانشکدٔه ر یاضی و علوم کامپیوتر
 1391-1387دبیر اجرایی انجمن آمار ایران

 1389-1385دبیر شورای پژوهش پژوهشکدٔه آمار

 1385-1384فرا دکتری پردازش تصاویر چند طیفی ،مدرسه عالی سوپلک پاریس ،راتبه Supelec
 1384-1383فرا دکتری پردازش تصاویر ماهواره ای ،مدرسه عالی سوپلک پاریس ،راتبه CNRS

 1383-1382فرا دکتری پردازش آماری تصاویر ،مدرسه عالی سوپلک پاریس ،راتبه Egid

 1382-1381فرصت مطالعاتی در دانشکدٔه ریاضی دانشگاه پاریس 11

 1379-1374دکترای آمار از دانشگاه شیراز ،راتبه وزارت علوم (دانشجوی نمونه کشور)
 1374-1372کارشناسیارشد آمار از دانشگاه شیراز (فارغالتحصیل رتبه اول)
 1372-1368کارشناسی آمار از دانشگاه شیراز (فارغالتحصیل رتبه اول)

برخی از طرحهای پژوهشی

 روشهای کشف تقلب در بانکداری ،صنعتی امیرکبیر1394 ،
 شبیهساز سیستم بانکداری الکترونیک ،صنعتی امیرکبیر1393 ،
 مقایسه روشهای کشف دادههای نابهنجار ،صنعتی امیرکبیر1392 ،
 امکانسنجی استفاده از آمارگیری اینترنتی در ایران ،پژوهشکدٔه آمار -صنعتی امیرکبیر1391 ،
 بهروزرسانی واژهها و اصطالحات آماری بر اساس واژهنامه موسسه بینالمللی آمار1390 ،
 ممیزی علم آمار -طرح برگزیده ،کسب رتبه اول از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
با جایزه  100میلیون ریالی ،در بین انجمنهای علوم پایه ،انجمن آمار ایران  -صنعتی امیرکبیر1389 ،
 آزمایشگاه مجازی سریهای زمانی ،همکار ،پژوهشکدٔه آمار -صنعتی امیرکبیر1388 ،


مشخصسازی توزیعهای ز یر مستقل پایدار ،پژوهشکدٔه ریاضی ،پژوهشگاه دانشهای بنیادی1387 ،

 استنباط با اطالعات نادقیق ،پژوهشکدٔه سیستمهای هوشمند ،پژوهشگاه دانشهای بنیادی1382 ،
 آزمایشگاه مجازی آمار ،پژوهشکدٔه آمار1381 ،
برخی از دروس تدریس شده

 روش تحقیق ،آمار کاربردی ،آمار مهندسی ،استنباط آماری ،استنباط آماری پیشرفته ،تحلیل دادهها
 دادهکاوی ،مدیریت داده کاوی ،خوشهبندی و تصویرسازی ،دادهکاوی پیشرفته ،ریاضیات یادگیری

تألیف یک کتاب ،انتشار بیش از  30مقاله نمایه شده و ارائه  50مقاله در اجالسهای بینالمللی
راهنمایی  5رساله دکتری 40 ،پایاننامه کارشناسی ارشد و  10پروژه کارشناسی تا سال 1394

