
 

 ششمین کارگاه کشوری آمار و احتمال فازی

 92/9/5921چهارشنبه -گروه آمار دانشکده علوم ریاضی

 مکان رئیس جلسه /ارائه سخنرانیبرنامه زمان

  پذیرش 0099 – 2099

 های نوینآوریی مرکزی پردیس فنکتابخانه

 

 افتتاحیه 2099-2099

 دکتر آرشی
2019-2099 

  صنعتی شاهروددانشگاه سخنرانی ریاست 

 )دکتر محمد مهدی فاتح(

59019-59099 
 چیدکتر ماشاء ا... ماشین

 )دانشگاه شهید باهنر کرمان(
 دکتر طاهری

   پذیرایی 55059-59019

59099-55059 
 پوردکتر بهرام صادق

 )دانشگاه فردوسی مشهد(
 های نوینآوریی مرکزی پردیس فنکتابخانه دکتر ماشینچی

59021-59099 
 دکتر عباس پرچمی

 )دانشگاه شهید باهنر کرمان(

 ی مرکزی پردیسنمازخانه کتابخانه  نماز 59051-59021

 های نوینآوریسلف پردیس فن  ناهار 52099-59051

52029-52099 
 دکتر رضا زارعی

 )دانشگاه گیالن(

 52029-51059 های نوینآوریی مرکزی پردیس فنکتابخانه دکتر صادقپور
 خانم رباب افشاری

 )دانشگاه فردوسی مشهد(

51029-51059 
 دکتر مسعود اسدی

 )دانشگاه خوارزمی(

   پذیرایی 50099-51029

50099-50099 
 پوراصغر شیرعلی

 )دانشگاه خوارزمی(
 های نوینآوریی مرکزی پردیس فنکتابخانه دکتر پرچمی

50099-50099 
 ملیحه عابدینی

 )دانشگاه بیرجند(

 نهای نویآوریی مرکزی پردیس فنجلوی درب کتابخانه  سمت خرقانحرکت به  50099

 قلعه نوخرقان و بسطام  گردش تفریحی 99099-50099

 مسجد پیامبر اعظم )ص( پردیس مرکزی  نماز 95099-99099

 سلف اساتید و کارکنان مرکزی  شام 99099-95099

  

 

 

 

 



 

 ششمین کارگاه کشوری آمار و احتمال فازی

 99/9/5921پنجشنبه -گروه آمار دانشکده علوم ریاضی

 مکان رئیس جلسه /ارائه سخنرانیبرنامه زمان

  تالوت قرآن و خیرمقدم 0051 – 0099

 های نوینآوریی مرکزی پردیس فنکتابخانه

2099-0099  
 دکتر سید محمود طاهری

 )دانشگاه تهران(

 2099-59099 دکتر ماشینچی
 دکتر محمد قاسم اکبری

 بیرجند( )دانشگاه

59029-59099 
 دکتر جالل چاچی

 )دانشگاه سمنان(

   پذیرایی 55099-59029

55099-55099 
 دکتر محمد رضا ربیعی

 )دانشگاه صنعتی شاهرود(

 های نوینآوریی مرکزی پردیس فنکتابخانه دکتر اکبری
59099-55099 

 معصومه فرخی

 )دانشگاه صنعتی شاهرود(

59099-59099 

 عطیهاسرا 

 )دانشگاه امیرکبیر و عضو هیئت علمی 

 از کشور عراق(

 وینهای نآوریی مرکزی پردیس فننمازخانه کتابخانه  نماز 59051-59099

 های نوینآوریسلف پردیس فن  ناهار 52099-59051

52099-52099 
 رضا قاسمی

 (صنعتی شاهرود)دانشگاه 

 52099-51099 نوینهای آوریی مرکزی پردیس فنکتابخانه کتر چاچید
 نیمافاطمه سل

 (علوم پزشکی شهید بهشتی)دانشگاه 

51099-51099 
 الهام رحیمیان

 )دانشگاه صنعتی شاهرود(

   *پذیرایی 50099-51099

 های نوینآوریی مرکزی پردیس فنکتابخانه  اختتامیه 50099-50099

 دریافت گواهی شرکت/سخنرانی 

 

 

 

 


