
  باسمه تعالي
  كاربردهاي آننظريه مفصل و مين كارگاه چهار

  اي ترتيبي و فضاييه هقطب علمي داد
   فردوسي مشهد و يزداي ه هآمار دانشگاهاي  گروه

  1395ماه بهمن  21 و 20
 

  

  
 

 
  

 
  

  
  

  :شاني محل برگزارين
دانشـگاه يـزد، صفائيه، يزد، 

ــكده    ــوم، دانش ــرديس عل پ
  آمارگروه  رياضي،علوم 
  :تلفن

035-331232715 
  : دورنگار

035-338210695 
  

   :نشاني قطب
مشــهد، دانشــگاه فردوســي 
مشـــهد، دانشـــكده علـــوم 

  رياضي، گروه آمار
  :      تلفن و دورنگار

38806206- 051  
 : پست الكترونيكي

osdce@um.ac.ir  
 : پايگاه اطالعاتي

http://osdce.um.ac.ir 
 

به منظور تبادل نظر اعضاي هيأت علمـي و ارتقـاي سـطح علمـي دانشـجويان تحصـيالت       
هاي ترتيبـي و فضـايي بـا     ها و مراكز آموزش عالي كشور، قطب علمي داده تكميلي دانشگاه

  كارگاه مينچهار، آمار ايرانو انجمن مشهدفردوسيو  يزدهاي دانشگاهآمارهاي گروههمكاري
  اي آنكاربردهنظريه مفصل و 

  .نمايد برگزار مي 1395سال  بهمن 21و  20شنبه  روزهاي چهارشنبه و پنج در
  :محورها

 هاي ساخت تابع مفصل روش 
 توابع مفصل و مفاهيم وابستگي 
 سازي با استفاده از توابع مفصل مدل 

  كاربردهاي توابع مفصل 
 فضايي تابع مفصل و آمار 
  مفصل ماري براساسآاستنباط 

  :)به ترتيب حروف الفبا( ياعضاي كميته علم
 دكتر محمد اميني، دانشگاه فردوسي مشهد .1
 دكتر هادي جباري نوقابي، دانشگاه فردوسي مشهد .2
 دكتر علي دولتي، دانشگاه يزد .3
 تهران )س(الزهرا دكتر صديقه شمس، دانشگاه .4
 دكتر محسن رضاپور، دانشگاه شهيد باهنر كرمان .5
 مدرس دكتر محسن محمدزاده درودي، دانشگاه تربيت .6
 )دبير( حسن ميرحسيني، دانشگاه يزدم دكتر سيد .7

  :هاي مهم زمان
  13/11/1395: اعالم نتايج ارزيابي مقاالت -  5/11/1395: آخرين مهلت ارسال مقاالت -
  16/11/1395 :نهايي آخرين مهلت ثبت نام -

 :هزينه شركت
  ريال ) هشتصدهزار( 800.000: دانشجويان با ارايه گواهي از دانشگاه  -
 ريال) هزار پانصد( 500.000: نشجويان عضو انجمن با ارايه گواهي از دانشگاه دا -
 ريال )يك ميليون و ششصد هزار( 1.600.000 : سايرين -

  .پذيرايي است  وعده سهشركت در كارگاه شامل حق ثبت نام و  هزينه :1تبصره 
  .شد خواهد اضافه مبلغ فوقبه ) ، در صورت تمايلهزار تومان 30 جمعاً( وعده ناهاردو هزينه :2تبصره 
به نام كارگاه قطـب   4250 -48961هزينه شركت در كارگاه بايد به حساب شماره  :3تبصره 

  .هاي ترتيبي، قابل پرداخت در كليه شعب بانك تجارت واريز شود علمي داده
  .رساني خواهد شداسكان متعاقباً اطالع :4تبصره 

  :نكات مهم
پـذيرد   صـورت مـي   هاي ترتيبي و فضـايي  داده ميثبت نام از طريق پايگاه اطالعاتي قطب عل .1

)http://wosdce.um.ac.ir .( 
 Style(صـفحه و مطـابق نمونـه فايـل      4مقاالت بايد به صورت خالصه مبسوط حـداكثر در   .2

file (باشد هاي ترتيبي و فضايي داده ارايه شده در پايگاه اطالعاتي قطب علمي. 
  .د رسيدنخواه) الكترونيكي(داوري در مجموعه مقاالت به چاپ  مقاالت پس از فرآيند .3


