فراخوان
ششمین کارگاه کشوری آمار و احتمال فازی
چهارشنبه و پنج شنبه  92و  03اردیبهشت ماه 9025

با کمال خوشوقتی به آگاهی میرساند ،به منظور آشناسازی محققان با مباحث مختلف آمار
و احتمال فازی ،گروه آمار دانشگاه صنعتی شاهرود افتخار دارد ششمین کارگاه کشوری آمار
و احتمال فازی را با همکاری انجمن آمار ایران و انجمن سیستمهای فازی ایران در روزهای
چهارشنبه و پنج شنبه  92و  03اردیبهشت  5021برگزار نماید.
سخنرانهای کليدی:
 دکتر ماشااهلل ماشینچی عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنرکرمان دکتر سید محمود طاهری عضو هیات علمی دانشگاه تهرانبرنامه کارگاه عبارت است از  :ارائه سخنرانیهای کلیدی ،ارائه سخنرانیهای مدعوین داخلی ،ارائه
سخنرانیهای تخصصی توسط شرکتکنندگان و برگزاری میز گرد.
مهلت ثبت نام1931/2/1 :
هزينه ثبتنام (شامل شرکت در سخنرانيها ،ملزومات و جزوات ،ناهار،
پذيراييها) 60000 :تومان
هزينه اسکان برای هرشب (بهمراه صبحانه و شام) 40000 :تومان
توجه :امکان ارائه تعداد محدودی سخنرانی تخصصی وجود دارد .در صورت عالقهمندی به ارائه
سخنرانی خواهشمند است حداکثر تا تاریخ  5024/59/51چکیده مبسوط (فارسی یا انگلیسی) را
(حداکثر در  9صفحه) به نشانی الکترونیکی مجری کارگاه (دکتر محمدرضا ربیعی):
 rabiei_stat@shahroodut.ac.irارسال نمایید .نتیجه تا تاریخ  5024/59/92به آگاهی خواهد رسید.

دعوتنامه

فرم ثبت نام
ششمین کارگاه کشوری آمار و احتمال فازی
دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شاهرود
چهارشنبه و پنج شنبه  92و  03اردیبهشت ماه 9025

نام.......................... :

نام خانوادگی.................................... :

دانشگاه  /مؤسسه  /سازمان................. :

آخرین مدرك تحصیلی...................... :

نشانی الکترونیکی.................... :

تلفن تماس........................................ :

عالقهمند به ارائه سخنرانی میباشم 

نمیباشم 

عنوان سخنرانی.............................................................................................................................:
متقاضی اقامت :سهشنبه شب  چهارشنبه شب  پنج شنبه شب 

لطفاً وجه ثبت نام (و در صورت اقامت ،هزینه مربوطه) را به حساب  9290309520بنام حساب
مشترک چاپ و نشر و پژوهش دانشگاه صنعتی شاهرود (بانك تجارت ،شعبه دانشگاه صنعتی
شاهرود) واریز نمایید و اسکن فیش بانکی را به همراه این فرم به نشانی الکترونیکی
 rabiei_stat@shahroodut.ac.irارسال کنید .عالقهمندان به استفاده از مهمانسرای دانشگاه صنعتی
شاهرود (میدان هفت تیر ،خیابان دانشگاه ،دانشگاه صنعتی شاهرود) به ازای هر شب اقامت (سه شنبه،
چهارشنبه و/یا پنج شنبه شب)  43333تومان اضافه بر حق ثبت نام (بهطور یکجا و همراه با حق
ثبتنام) پرداخت نمایند( .در صورت تقاضای بیش از ظرفیت برای اقامت ،اولویت زمانی در ثبت نام
منظور خواهد شد) .لطفا اصل فیش بانکی واریزی را در زمان حضور در کارگاه بهمراه داشته
باشید.

فرم ثبت نام

