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مرداد  ٢٢و  ٢١قابلیت اعتماد و کاربردهای آن در روزهای  ۀبا عنایت پروردگار مهربان، ششمین سمینار تخصصی نظری

رسانی علوم و فناوری و  ای اطالع های ترتیبی، قابلیت اعتماد و وابستگی، مرکز منطقه با همکاری قطب علمی داده   ١٣٩٩
از جمله  .گردیدصورت مجازی در دانشگاه مازندران برگزار  حمایت انجمن آمار ایران و پایگاه استنادی علوم جهان اسالم به

های مختلف  در شاخههشی ژوپو علمی ی هاوردستاجدیدترین د ۀئی اراافرصت مناسب برد یجااهداف از این سمینار ا
د در عتمااقابلیت ان برربا کاط تباد اریجان و انشجویاداسطح علمی ی تقان، ارنظر شرکت کنندگادل تباقابلیت اعتماد، 

  .بوده استمختلف ی ها زهحو
ششمین سمینار  ۀبیرخاندبرگزار شود و    ١٣٩٩  فروردین  ٢٨  و ٢٧  صورت حضوری در این سمینار ابتدا قرار بود به 

سایت کنفرانس به . به طور رسمی آغاز کرد ١٣٩٨سال  پاییزکار خود را از تخصصی نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن 
های مهم، روش تدوین مقاالت و محورهای  آماده و اخبار مربوط به سمینار، تاریخ ir.ac.um.wosdce://httpsنشانی 
علمی سمینار  ۀکمیت .نمایه گردید) ISC(چنین سمینار در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم  هم. در آن قرار داده شد سمینار
 . است  تید برجسته خارج از کشور بودهعضو از اسا ٣های سراسر کشور و  عضو از اعضای هیات علمی دانشگاه ١٧شامل 

ماه سه های سراسر کشور، داوری مقاالت دریافت شده را در طول  ت علمی دانشگاهئعضو از اعضای هی ٣٦ت داوران با ئهی
 ماهبهمن تا مقاله را  ٥٠تعداد نزدیک به  سمینار ۀدبیرخان. الکترونیکی انجام دادندبه صورت تمام  سمیناراز طریق سایت 

    .اعالم گردید ٢٦/١١/١٣٩٩نتایج داوری مقاالت در تاریخ . یافت نموددر

 ۀکنندگان، کمیت و حفظ سالمت شرکت به دلیل شیوع ویروس کرونا و نیز مشخص نبودن وضعیت آینده این ویروساما 
 تاز مقاال .گرفت ١٣٩٩در مرداد ماه صورت ویدئو کنفرانس  تصمیم به برگزاری مجازی آن بهسرانجام برگزاری این سمینار، 

مقاله به صورت  ٣١، تعداد و انصراف برخی از پژوهشگران سمینار پس از گذشت فرایند داوری ۀارسال شده به دبیرخان
عالوه بر مقاالت مذکور دو مقاله  .گرفتداوری قرار  ۀعلمی و کمیت ۀمورد پذیرش کمیتمقاله به صورت پوستر  ٧و سخنرانی 

ه مقاالت ب. سخنرانی از اساتید مدعو داخلی و یک مقاله سخنرانی از استاد مدعو خارجی در دستور کار سمینار قرار گرفت
  . و در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفت تهیه شدهچکیده مقاالت،  ۀصورت کتابچ

ملی ایران  سرود و پخشازکالم اله مجید  آیهپس ازقرائت چند  ٨:٤٥و در ساعت  ٢١/٠٥/١٣٩٩شنبه مورخ  سهدر روز 
ضمن  ،اصغرزاده جناب آقای دکتر ،عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران و سمیناردبیر علمی  ابتدا در .آغاز شد سمینار رسماً 

شروع به ارائه  آن، پژوهشگرانپس از . ، گزارشی کوتاه در رابطه با سمینار ارائه دادندمقدم به حضار خیر و آمدگویی شخو
از سخنرانان مدعو داخلی آقای دکتر مجید چهکندی از دانشگاه بیرجند و آقای دکتر توانگر . ها و مقاالت خود نمودند پژوهش

شنبه  همچنین در عصر روز سه .و بعدازظهر ارائه گردیدندهای تخصصی در دو نوبت صبح  سخنرانی. دانشگاه اصفهان بودند
سخنران خارجی مدعو  ، ١٣٩٩مرداد  ٢٥در غروب روز سه شنبه . مقاالت پذیرش شده به صورت پوستر نیز ارائه گردیدند



در تکزاس آمریکا سخنرانی    Southern Methodist گروه آمار دانشگاه  استاد برجستهTony Ng   این سمینار پروفسور
کرد و با  ارائه "بندی فرآیندهای فرسایش دو یا چند متغیره متری برای مدلهای پارامتری و ناپارا روش"خود را تحت عنوان

   .کنندگان مواجه شد استقبال شرکت

 

 

 
آقای دکتر اکبر اصغرزاده . سخنرانی های تخصصی در روز چهارشنبه نیز در دو نوبت صبح و بعد از ظهر نیز برگزار گردیدند

مهران نقی زاده قمی دبیر اجرایی سمینار و آقای دکتر سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی نشلی دبیر محترم سمینار، آقای دکتر 
اجرایی سمینار در دو روزی که سمینار در حال برگزاری بود، به صورت نسبتاً تمام وقت در دفتر دبیرخانه سمینار  ۀعضو کمیت

دکتر جعفر احمدی مدیر محترم قطب . داشتند های پوستر نظارت ها و ارائه حضور داشتند و بر چگونگی برگزاری سخنرانی



برگزاری نظارت داشته،  ۀبرگزاری سمینار بر نحو ۀهای ترتیبی و استاد دانشگاه فردوسی مشهد نیز در کنار کمیت علمی داده
  .  نمودند رهنمودهای الزم را خاطرنشان می

درکاران تشکر نمودند، علی الخصوص از آقای علی کنندگان و دست ان شرکت ۀدر مراسم اختتامیه آقای دکتر اصغرزاده از هم
ناسی ارشد دانشگاه مازندران که اکثر امور مربوط به دبیرخانه و همچنین تهیه و شسعادتی نیک دانشجوی فارغ التحصیل کار

کتر محمد آقایان دکتر جعفر احمدی، دکتر مجید اسدی، د. مقاالت سمینار را به عهده گرفته بودند، تقدیر شد ۀتنظیم کتابچ
برگزاری مجازی سمینار ابراز خرسندی کردند و ابراز امیدواری  ۀبرزادران نیز از نحوصادق و دکتر غالمرضا محتشمیخنجری

کیفیت مطلوب باشیم   .نمودند در آینده نیز شاهد برگزاری سمینارهای مجازی با 
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