دومین سمینار آمار فضایی و کاربردهای آن
 ۴-۳آبان  - ۶۳۳۱دانشگاه صنعتی شاهرود

اطالعیه شماره 2
به اطالع كليه دانشگاهيان ،پژوهشگران و عالقهمندان به آمار فضایی و زمينههای مرتبط با آن میرسانيم كه دومين
سمينار آمار فضایی و کاربردهای آن با همكاری انجمن آمار ایران ،دانشگاه تربيت مدرس و پژوهشكده آمار ایران
در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ۳ ،و  ۴آبان سال  ۵۲( ۶۳۳۱و  ۵۱اكتبر  )۵1۶2در دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار
خواهد شد .ارایه دستآوردهای جدید پژوهشی در شاخه آمار فضایی و كاربردهای آن ،ایجاد زمينههای مشترک
همكاری بين متخصصين آمار فضایی كشور و كاربران آن در سایر علوم ،و فراهم آوردن فرصت مناسب برای تبادل
نظر بين شركتكنندههای سمينار ،از جمله اهداف برگزاری آن میباشند.
محورهای موضوعی سمينار ،شامل موارد زیر هستند:


فرآیندها و مدلهای فضایی و فضایی-زمانی
مدلهای زمينآماری ،مدلهای مشبكهای ،مدلهای الگوهای نقطهای ،مدلهای فضایی فرین ،مدلهای
بقای فضایی و فضایی-زمانی ،مدلهای اقتصادسنجی فضایی ،مدلهای فضایی پویا ،مدلهای فرآیند
گاوسی

 ساختارهای وابستگی فضایی و فضایی-زمانی
ساختارهای وابستگی نامانا ،جداپذیر ،و جداناپذیر ،مدلبندی ساختارهای وابستگی فضایی و فضایی-
زمانی با توابع مفصل ،تاثير مقياسهای فضایی بر مدلبندی ساختارهای وابستگی
 استنباط آماری در فرآیندهای فضایی و فضایی-زمانی

روشهای برآوردیابی ،ویژگیهای مجانبی برآوردگرهای پارامترهای مدلهای فضایی و فضایی-زمانی،
آزمونهای آماری در فرآیندهای الگوی نقطهای ،سایر روشهای استنباطی در مدلهای فضایی و
فضایی-زمانی
 نمونهگیری فضایی
روشهای بهينه نمونهگيری فضایی ،معيارهای سنجش بهينگی روشهای نمونهگيری ،تاثير روش
نمونهگيری فضایی بر پيشگوییهای فضایی و زمانی
 کاربردهای مدلهای فضایی و فضایی-زمانی
كاربرد مدلها و روشهای آمار فضایی و فضایی-زمانی در علوم زمينشناسی ،معدن ،محيط زیست،
هواشناسی ،همهگير شناسی ،اقتصاد ،پزشكی ،علوم قضایی و سایر علوم مرتبط

بدینوسيله از دانشگاهيان ،پژوهشگران و عالقهمندان به آمار فضایی و كاربردهای آن دعوت میشود تا با شركت در
این سمينار و ارایه آخرین دستاوردهای پژوهشی خود ،زمينه پيشرفت این شاخه پركابرد و پرطرفدار را بيشتر فراهم
آورند.
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شروع ثبتنام اوليه در سامانه سمينار۳۱/۳/۵1 :
آخرین مهلت ارسال مقاله۳۱/۲/۵۲ :
اعالم نتيجه داوری مقالهها۳۱/۱/۵1 :
مهلت ثبتنام با پرداخت هزینهها۳۱/2/۶1 :

فعالیتهای سمینار
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سخنرانیهای عمومی و تخصصی توسط سخنرانان مدعو
سخنرانیهای تخصصی
ارائه پوستر
برگزاری كارگاه

شرایط و نحوه ارسال مقالهها
عالقه مندان به ارائه مقاله در سمينار الزم است مقاله كامل خود را به یكی از زبانهای فارسی یا انگليسیی تهيیه
نمایند .مقاله یا گزارش علمی باید با یكی از نرمافزارهای زیپرشين ( )Xpersianبرای مقالههای فارسی یا التی
( )LaTexبر اساس فایلهای نمونه تعبيهشده در سامانه سمينار ،تهيه و همراه با نسخه  PDFآن از طریق سیامانه
حداكثر تا تاریخ  ۶۳۳۱/۲/۵۲ارسال شود.

دبيرخانه دومين سمينار آمار فضایی
و كاربردهای آن

آدرس دبيرخانه :شاهرود ،دانشگاه صنعتی شاهرود ،دانشكده علوم ریاضی ،دبيرخانه دومين سمينار آمار فضایی و كاربردهای آن
تلفن تماس و دورنگار1۵۳-۳۵۳11۵۳۲ :
درگاه اینترنتی سمينارhttp://spatial2.shahroodut.ac.ir :

آدرس پست الكترونيكیspatial2@shahroodut.ac.ir :

