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فرایندهای  و  احتمال  به  عالقه مندان  و  پژوهشگران،  دانشگاهیان،  کلیه ی  اطالع  به 

تصادفی می رساند که دوازدهمین سمینار دوساالنه ی احتمال و فرایندهای تصادفی با 

همکاری انجمن آمار ایران در تاریخ های ٩ و ١٠ شهریور ماه سال ١٣٩٨ در دانشگاه 

زمینه های  در  جدید  پیشرفت های  با  پژوهشگران  آشنایی  شد.  خواهد  برگزار  سمنان 
احتمال و فرایندهای تصادفی و کاربردهای آن ها و ایجاد ارتباط بین آمارپژوهان، از 

جمله ی اهداف این سمینار است. 

 (MSC2010) محورهای موضوعی سمینار براساس رده بندی موضوعی ریاضی ٢٠١٠
شامل موضوعات زیر است: 

اطالعیه  ی شماره ٢

١ ‐ نظریەی احتمال 

٢ ‐ فرایندهای تصادفی 

٣ ‐ آنالیز تصادفی و ریاضیات مالی 

۴ ‐ قضیەهای حدی 

۵ ‐ استنباط آماری در فرایندهای تصادفی 

۶‐ کاربردهای احتمال و فرایندهای تصادفی در سایر علوم

تاریخ های مهم: 
١‐  آخرین مهلت ارسال مقاله کامل:  ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ 

٢‐ ارسال نتایج داوری مقاالت حداکثر تا  ۱۲ تیر ۱۳۹۸ 

٣‐ آخرین مهلت ثبت نام در کنفرانس  ۱۲ تیر ۱۳۹۸
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فعاليت های سمينار 

١‐ سخنرانی های عمومی و تخصصی توسط سخنرانان مدعو  

٢‐ سخنرانی های تخصصی 

٣‐ ارائه پوستر 

۴‐ برگزاری كارگاه 

۵‐ برگزاری ميزگردهای تخصصی و عمومی  

۶‐ برگزاری نمايشگاه  

الزم است متقاضیان برگزاری کارگاه و نمایشگاه، تقاضای خود را قبل از زمان آخرین 

مهلت ارسال مقاالت ارسال نمایند. 

شرايط و نحوه ارسال مقاالت 

از  يكی  به  را  خود  كامل  مقاله ی  است  الزم  سمينار  در  مقاله  ارائه ی  به  عالقه مندان   

زبان های فارسی يا انگليسـی تهيـه نمايند. مقاله بايد حداكثر در هشت صفحه با یکی از 

بر   (LaTex) التک  یا  فارسی  مقاله های  برای   (Xepersian) زی پرشین  نرم افزارهای 

اساس فایل سبک (Style File) مخصوص سمینار تهیه و همراه با نسخه ی PDF آن از 

طریق صفحه وب سمینار حداکثر تا تاریخ ١٢ اردیبهشت ١٣٩٨ ارسال شود.
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