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مرداد  30الی  28با یاری خداوند متعال، دانشگاه یزد با همکاری انجمن آمار ایران، پانزدهمین کنفرانس آمار ایران را از 
شود با شرکت در این آمار دعوت میمندان دانشگاهیان، پژوهشگران و کارشناسان و عالقهکند. از برگزار می 1399

کنفرانس و ارائه آخرین دستاوردهای علمی در مباحث مختلف آمار، زمینه ارتقاء دانش و فرهنگ آماری در کشور را 
 فراهم آورند.

 
 ها و محورهای کنفرانس الف(  مقاله
 ، شامل:های علم آمارهای علمی در کلیه زمینهشو گزار پژوهشیارائه مقاالت 

(، 103های بیزی )(، روش102های خطی تعمیم یافته )های خطی و مدل(، مدل101استنباط آماری ) آمار نظری:  .1
 (.107های مرتبط )(، سایر موضوع106(، آمار فازی )105(، آمار  ناپارامتری )104نظریه تصمیم )

(، آمار 204ها )(، طرح آزمایش203های زمانی )(، سری202(، رگرسیون )201گیری )نمونه آمار کاربردی:  .2
(، 209(، آمار بیمه )208(، شبیه سازی آماری )207(، کنترل کیفیت آماری )206(، آمار فضایی )205محاسباتی )
های مرتبط سایر موضوع (،212های چندمتغیره )(، روش211)سازی آماری (، مدل210ای )های رستهتحلیل داده

(213.) 
ی (، نظریه303های تصادفی )(، سیستم302(، فرایندهای تصادفی )301ی احتمال )نظریه احتمال و کاربرد آن:  .3

(، سایر 307اطالع ) (، نظریه306های ترتیبی و مقادیر رکوردی )(، آماره305(، قابلیت اعتماد )304ها )توزیع
 (.308های مرتبط )موضوع

(، تحلیل 404(، آمار در ژنتیک )403(، تحلیل بقا )402(، آمار وقایع حیاتی )401آمار زیستی ) آمار زیستی:  .4
 (.407های مرتبط )(، سایر موضوع406(، کارآزمایی بالینی )405های طولی )داده

های (، مدیریت نظام503های جانهی )(، روش502گیری )(، طراحی نمونه501برآورد ناحیه کوچک ) آمار رسمی:  .5
های محرمانگی (، ابزارها و روش506احی نماگرهای بهداشتی و اجتماعی )(، طر505(، آمار ثبتی )504آماری )
(، کاربرد فناوری جدید در 509(، آمار جمعیت )508گیری فقر، نابرابری و توزیع درآمد )(، اندازه507آمار )

 (.511های مرتبط )(، سایر موضوع510های نفوس و مسکن )سرشماری
 (.603های مرتبط )(، سایر موضوع602(، تاریخ آمار و احتمال )601آموزش آمار ) آموزش آمار: و،فلسفه تاریخ  .6
 (.704، یادگیری عمیق )(703مه داده ) (،702کاوی )داده(، 701ماشین آماری )یادگیری  علم داده:  .7
(، 803م اجتماعی )(، آمار در علو802(، آمار در کشاورزی )801آمار در اقتصاد و مدیریت ) آمار در سایر علوم:   .8

(، شیمی سنجی 806(، آمار در علوم رفتاری )805(، آمار در علوم پایه )804آمار در جغرافیا و سنجش از دور )
 (.809های مرتبط )(، سایر موضوع808(، آمار در معدن )807)

 های مرتبط با آمار.سایر زمینه.   9
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 کنندگان ب( شرایط شرکت
 های مرتبط.آمار، ریاضی و سایر انجمن هایاعضای  انجمن.   1    
 های مختلف آماری فعالیت دارند.ها و موسسات آموزشی و پژوهشی که در زمینهاعضای هیات علمی دانشگاه.   2    
 های علوم آماری.التحصیالن دکتری و کارشناسی ارشد در زمینهکلیه دانشجویان و فارغ.   3    
 ی محل خدمت.های آماری و معرفی موسسهاشتن تجربه فعالیتکارشناسان آمار با د.   4    
  دانشجوی دوره کارشناسی را برای شرکت در کنفرانس  5توانند حداکثر های مجری دوره کارشناسی آمار میدانشگاه.   5    

 به کمیته برگزاری کنفرانس معرفی نمایند.
های آماری با معرفی اداره آموزش و کارشناسی و تدریس درسدبیران آموزش و پرورش با داشتن حداقل درجه .   6    

 پرورش ناحیه یا شهرستان.
ی کنفرانس، تقاضاهای رسیده را بررسی و متناسب با امکانات نسبت به پذیرش متقاضیان اقدام کمیته برگزارکننده توجه:

 های موجود، از پذیرش همراهان معذور است.خواهد کرد و با توجه به محدودیت
 

 های کنفرانس ج( فعالیت
 ایدقیقه 50های عمومی و تخصصی سخنرانی.   1   
 ایدقیقه 20های تخصصی سخنرانی.   2   
 ایدقیقه 100های تخصصی نشست.   3   
 ای در مورد کارهای اجرایی آماریدقیقه 20های تحلیلی سخنرانی.   4   
 یا اجرایی آماری ارائه پوستر جهت معرفی کارهای تحقیقاتی.   5   
 های آموزشی و تخصصیبرگزاری کارگاه.   6   
های آموزش آمار، مدیریت آمار، فرهنگ آماری، نظام آمارشناسی و دیگر برگزاری میزگردهای تخصصی در زمینه.   7   

 مسائل مرتبط
 آماریهای رسانی و فعالیتهای اطالعافزار، کتاب، سیستمهای نرمبرپایی نمایشگاه.   8   

 
 د( شرایط دریافت و پذیرش مقاله یا گزارش علمی 

های فارسی یا انگلیسی تهیه ی کامل خود را به یکی از زبانی مقاله در کنفرانس الزم است مقالهمندان به ارائهعالقه
اژه، کیده، کلید ونمایند. مقاله یا گزارش علمی باید شامل عنوان، نام و نام خانوادگی، نام دانشگاه یا موسسه مطبوع، چ

کثر در هشت صفحه  تهیه شود. برای تهیه مقاله یا گزارش علمی  Xepersianافزار با نرم A4مقدمه و مراجع بوده و حدا
تهیه شده که  (Templates)های مخصوص مجموعه مقاالت کنفرانس و نمونه (Style File)الزم است از فایل فرمت 

 قرار دارد، استفاده شود. http://isc15.yazd.ac.irبه آدرس  در بخش ارسال مقاله صفحه وب کنفرانس
 

 تذکر: 
 تواند یک سخنرانی تخصصی یا پوستر ارائه نماید.کننده تنها میهر شرکت.   1   

http://isc15.yazd.ac.ir/
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مشخصات نویسنده و دیگری بدون نام، باید ، یکی با نام و pdfفایل اصل مقاله یا گزارش علمی همراه با دو نسخه .   2   

به دبیرخانه کنفرانس ارسال شود. از ارسال صرفا  02/12/1398صرفا از طریق صفحه وب کنفرانس حداکثر تا تاریخ 
 های کامل ارسال شده مورد داوری قرار خواهند گرفت.چکیده مقاله خودداری فرمایید. فقط مقاله

شوند که  فرد ارائه دهنده در کنفرانس هنگامی برای ارائه در برنامه کنفرانس قرار داده میهای پذیرفته شده مقاله.   3   
 نام کرده باشد.ثبت

 های جدید باشد که در جای دیگر منتشر نشده است.ی یافتهمقاله باید دربرگیرنده.   4   
 اجرایی آمار باشد.های ها و فعالیتهای بدیع از طرحگزارش علمی باید حاوی تحلیل.   5   
در صورتی که مقاله در یک سال اخیر از طرف مجالت علمی معتبر مورد پذیرش قرار گرفته یا برای چاپ ارسال .   6   

 تواند فقط برای ارائه به صورت سخنرانی یا پوستر ارائه شود.شده باشد، می
ها منوط به تایید کمیته علمی کنفرانس است. هی مقالپذیرش مقاله برای سخنرانی، پوستر یا چاپ در مجموعه.   7   

شوند، انتشار آنها پس از برگزاری کنفرانس در مجالت علمی بالمانع های کنفرانس چاپ میهایی که در مجموعه مقالهمقاله
 است.

 ن چاپهای پذیرفته شده در کنفرانس برحسب محتوی علمی انتخاب و در نشریات علمی انجمن آمار ایرامقاله.   8   
ی برگزیده توسط سردبیر هر نشریه دعوت خواهد شد تا در صورت ی مسئول مقالهخواهد شد. برای این منظور از نویسنده

 تمایل مقاله خود را برای بررسی فرآیند داوری به مجله ارسال نمایند.
 

 ( برگزاری نمایشگاهه
 به دبیرخانه کنفرانس اعالم کنند. 31/2/99را تا تاریخ توانند پیشنهادهای خود مندان به برگزاری نمایشگاه میعالقه

 
 و( برگزاری کارگاه آموزشی

توانند عنوان، اهداف، سرفصل مطالب، مدت، نوع مخاطبان و امکانات های آموزشی میمندان به برگزاری کارگاهعالقه
به دبیرخانه کنفرانس معرفی نمایند. برگزاری کارگاه آموزشی  31/1/1399مورد نیاز کارگاه پیشنهادی را حداکثر تا تاریخ 

 کننده است.شرکت 15ام حداقل نمنوط به تایید کمیته علمی کنفرانس و ثبت
به  20/3/99لغایت  20/2/99نام از تاریخ توانند برای اطالع بیشتر و ثبتها میمندان به شرکت در کارگاهعالقه تذکر:

 وب سایت کنفرانس مراجعه نمایند.
 

 های مهمز( تاریخ
  02/12/1398پایان ارسال مقاله کامل 
 19/02/1399تا ها حداکثر ارسال نتایج داوری مقاله 
  02/03/1399دریافت اصالحات از نویسندگان حداکثر تا 
 23/03/1399نام در کنفرانس آخرین مهلت ثبت 
 .مندان خواهد رسیدبه اطالع عالقه 3نام و اسکان متعاقبا در اطالعیه شماره های ثبتهزینه


